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Rozdział 1 
 

NAZWA I TYP SZKOŁY 
 

§ 1 
 

1.1. Nazwa szkoły brzmi:  ZESPÓŁ SZKÓŁ Publiczne Gimnazjum w Sławsku.  
1.2. Gimnazjum jest publiczną trzyletnią szkołą na podstawie: 

1) ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 
329 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, 

2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, 
poz. 1112). 

W związku z tym gimnazjum : 
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, 
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego dla gimnazjów i ramowy plan nauczania, 
5) realizuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 
1.3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Rzgów, która zapewnia jej utrzymanie i 
organizuje warunki do pełnej realizacji planów i programów nauczania. Nadzór 
pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
1.4. Gimnazjum posługuje się pieczęcią metalową, okrągłą z godłem państwa w centralnej 
części i napisem w otoku „Publiczne Gimnazjum w Sławsku” oraz pieczątką o treści:  
 
                                                                ZESPÓŁ SZKÓŁ 

Publiczne Gimnazjum w Sławsku 
62-586 Rzgów ul. Okólna 3 

 
1.5. Szkoła jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez Gminę 
Rzgów. Zasady i formy prowadzenia działalności finansowej określa Ustawa o finansach 
publicznych. W szkole funkcjonuje rachunek dochodów własnych. Dyrektor dysponuje 
środkami określanymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę 
Pedagogiczną oraz Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także organizuje obsługę finansową i gospodarczą szkoły. Szkoła może 
otrzymywać darowizny, które są ewidencjonowane zgodnie z przepisami o gospodarce 
finansowej w jednostkach budżetowych. 

 
§  2 

 
2.1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata. 
2.2 Gimnazjum organizuje egzamin zewnętrzny z części: 
- humanistycznej 
- matematyczno – przyrodniczej 
- języka obcego nowożytnego. 
2.3 Językiem nauczanym obowiązkowo w gimnazjum jest język angielski, realizowany w 
wymiarze 9 godzin w cyklu trzyletnim. Gimnazjum organizuje egzamin zewnętrzny z języka 
angielskiego.  
2.4. Językiem dodatkowym jest język niemiecki (ocena wliczona do średniej ocen), 
realizowany w wymiarze 6 godzin w cyklu trzyletnim co nie umożliwia realizacji podstawy 
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programowej kształcenia ogólnego, zatem nie organizuje się egzaminu zewnętrznego z tego 
języka w klasie III gimnazjum. Zapis ten obowiązuje do roku szkolnego 2010/11 włącznie. 
2.5. Od roku szkolnego 2009/10 język niemiecki jest drugim językiem obowiązkowym dla 
uczniów kl. I i kolejnych roczników. Uczniowie ci mają możliwość przystąpienia do 
egzaminu zewnętrznego z języka niemieckiego. 
2.6 Od 1 września 2011r. egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i 
obejmuje: 
- w części pierwszej humanistycznej- wiadomości i umiejętności z zakresu 
języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie; 
- w części drugiej – matematyczno- przyrodniczej – wiadomości i umiejętności 
z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, 
geografii, fizyki i chemii; 
- w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego 
nowożytnego; 
2.6 Od roku szkolnego 2011/2012 część egzaminu gimnazjalnego z języka 
obcego nowożytnego będzie zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i 
rozszerzonym. 
Do egzaminu na poziomie podstawowym obowiązkowo przystępuje każdy 
uczeń. 
Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystępuje obowiązkowo uczeń, 
który w gimnazjum kontynuował naukę języka rozpoczętą w szkole 
podstawowej. 
2.7 Uczniom, którzy nie uczyli się wybranego języka obcego w szkole 
podstawowej, ale deklarują wolę przystąpienia do tego egzaminu na poziomie 
rozszerzonym, zapewnia się taką możliwość . 
2.7 Rodzice uczniów klasy III na początku roku szkolnego składają deklarację 
o wyborze języka obcego, który uczeń będzie zdawał na egzaminie 
gimnazjalnym, a także o zamiarze przystąpienia do egzaminu na poziomie 
rozszerzonym. 
 

§  3 
 

3.1. W gimnazjum funkcjonuje świetlica sprawująca opiekę wychowawczą głównie dla 
uczniów dojeżdżających do gimnazjum, a także uczniów oczekujących na zajęcia ( w 
tzw. okienkach, powstałych w wyniku podziału na grupy językowe wg  stopnia 
zaawansowania) 
3.2. Gimnazjum organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów posiadających stosowne 
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 
 

Rozdział 2 
 

ZADANIA I CELE GIMNAZJUM 

 
§  4  

 
4.1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na 
jej podstawie, a w szczególności: 

1) Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum jest: 
a) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, 
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zasad, teorii praktyk, 
b) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości 

podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, 
c) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne 

funkcjonowanie we współczesnym świecie. 
2) Najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w gimnazjum to: 
a) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetwarzania 

tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju 
osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 

b) myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu 
             codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 

c) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym      
do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków 
opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; 

      d)  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno 
            w mowie, jak i w piśmie; 
      e)   umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami    
             informacyjno - komunikacyjnymi; 
       f)   umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 
       g)   umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 

h)  umiejętność pracy zespołowej. 
i) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym 

dbałości o wzbogacenie słownictwa uczniów; 
j) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, w tym 

stworzenie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, 
porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. 

 
4.2.Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez: 
 a) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy,    
          obejmuje całą działalność dydaktyczną szkoły,  
 b) program wychowawczy szkoły, który obejmuje wszystkie treści i działania o   
          charakterze wychowawczym, 
 c) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb  
         danego środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym. 
4.3. Gimnazjum rozwija zainteresowania uczniów m.in. poprzez organizacje kół 
przedmiotowych i zainteresowań, organizacje współzawodnictwa między klasami, 
konkursy przedmiotowe. 
4.4. Gimnazjum udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej przy ścisłej 
współpracy rodziców, pedagoga i poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
4.5. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami, zapewniając im możliwość korzystania z: 
a) dożywiana,  
b) zapomóg pieniężnych ze środków organu prowadzącego, 
c)  świetlicy szkolnej, 
d) zajęć pozalekcyjnych, 
e) zapewnia uczniom niepełnosprawnym pełny dostęp do szkoły masowej, kształtuje w 
sposób naturalny  postawy akceptacji,  
f) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć objętych tygodniowym planem 
zajęć, przerw, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek szkolnych, imprez i uroczystości szkolnych, 
g) w salach lekcyjnych uczniowie przebywają wyłącznie pod opieką nauczyciela, 
h)  przerwy uczniowie spędzają na korytarzach lub na terenie szkolnym, wyznaczeni 
nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami zgodnie z harmonogramem i zakresem 
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obowiązków ustalonym przez dyrektora gimnazjum, 
i) zasady organizowania zajęć w terenie i wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy 
4.6. Gimnazjum uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, na ich życzenie 
organizuje naukę religii; zasady organizowania nauki religii określają odrębne przepisy. 
4.7. Gimnazjum umożliwia uczniom uzyskanie karty motorowerowej – po spełnieniu 
wymagań określonych odrębnymi przepisami. 
4.8. W realizacji tych zadań gimnazjum respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy 
prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji Praw Dziecka. 
 
 

§ 5 
 
5.1. Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej 
jednemu z nauczycieli uczących w danej klasie, zwanemu dalej wychowawcą. 
5.2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, zapewnia się w miarę 
możliwości tego samego wychowawcę w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
5.3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku 
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum. Wnioski dotyczące 
pracy nauczycieli rodzice mogą kierować do dyrektora gimnazjum, który jest zobowiązany 
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i w ciągu 2 tygodni udzielić zainteresowanym 
odpowiedzi. 
5.4. W czasie braku kontaktu z wychowawcą zastępuje go inny nauczyciel uczący w danej 
klasie (wskazany przez dyrektora gimnazjum). 
5.5. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy dyrektor wyznacza jego zastępcę. 
 
 

§ 6 
 

6.1. Gimnazjum udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy ścisłej 
współpracy rodziców, pedagoga i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
6.2. Dyrektor szkoły planuje, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, nadzoruje 
jej realizację oraz sprawdza skuteczność i celowość. 
6.3. Dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu i czasie trwania wymienionych niżej form 
pomocy: 
 1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: na wniosek rodzica lub nauczyciela 
 prowadzącego, zajęcia przeznaczone dla uczniów mających znaczne trudności w nauce 
 danego przedmiotu, liczba uczestników 4-8, zajęcia prowadzi nauczyciel danego 
 przedmiotu do czasu zadowalającej poprawy, 
 2) zajęcia specjalistyczne:  na wniosek rodzica lub nauczyciela prowadzącego zajęcia: 
 a) korekcyjno-kompensacyjne: przeznaczone dla uczniów ze specyficznymi 
 trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników 2-5, zajęcia prowadzi nauczyciel z 
 przygotowaniem w zakresie terapii pedagogicznej aż do czasu złagodzenia lub 
 wyeliminowania zaburzeń,  
 b) logopedyczne: przeznaczone dla uczniów z zaburzeniami mowy, które utrudniają 
 naukę, liczba uczestników 2-4, zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem w zakresie 
 logopedii do czasu złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń, 
 c) socjoterapeutyczne: przeznaczone dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami 
 utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, liczba uczestników 3-10, zajęcia prowadzi 
 nauczyciel z przygotowaniem w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub 
 socjoterapii, czas trwania – do czasu złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń. 



 7 

 3) klasa wyrównawcza: na wniosek wychowawcy, pomoc przeznaczona dla uczniów 
 mających rozległe trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z wielu 
 przedmiotów, liczba uczestników 10-15, zajęcia prowadzą nauczyciele przedmiotów, 
 czas trwania – od początku roku szkolnego do czasu zlikwidowania opóźnień w 
 uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, 
 4) klasa terapeutyczna: na wniosek wychowawcy dla uczniów wymagających 
 dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb 
 edukacyjnych, liczba uczestników 10-15, zajęcia prowadzą nauczyciele właściwych zajęć, 
 czas trwania – od początku roku szkolnego do czasu złagodzenia lub wyeliminowania 
 zaburzeń, 
 5) zajęcia rewalidacyjne: w porozumieniu z organem prowadzącym. 
6.4. Nauczyciele gimnazjum - w miarę potrzeb - organizują niżej wymienione formy 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów, 
2) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, 
3) zajęcia związane z wyborem kształcenia i zawodu, 
4) porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli, 
5) warsztaty dla rodziców i nauczycieli. 

6.5. Prowadzona w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dokumentowana: 
1) arkuszem ocen, 
2) wnioskami, 
3) zgodami rodziców (na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, klasę 

wyrównawczą, klasę terapeutyczną, zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów), 
4) zapisami w dzienniku pedagoga, psychologa, logopedy i innych specjalistów, 
5) zapisami w dzienniku zajęć dodatkowych, 
6) protokołami spotkań, scenariuszami i inną dokumentacją wykonywanych działań. 

6.6. Gimnazjum informuje rodziców i uczniów o adresie i ofercie poradni psychologiczno-
pedagogicznej (na gazetce szkolnej, zebraniu). 
6.7. Szkoła na prośbę poradni wydaje pismo urzędowe zawierające informacje 
pedagogiczne o uczniu, konieczne do diagnozy. 
6.8. Gimnazjum rejestruje przedłożone przez rodziców opinie (orzeczenia) wydane przez 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Opinia (orzeczenie) przekazywane jest 
wychowawcy, który: 

1) zwołuje klasowy zespół nauczycieli (w tym pedagoga), 
2) omawia treść pisma, 
3) czuwa nad dostosowaniem wymagań edukacyjnych dla ucznia w formie zapisanej w 

W.S.O., 
4) odpowiada za dostosowanie programu wychowawczego i profilaktycznego, jeśli 

zachodzi taka potrzeba, 
5) informuje ucznia i rodzica o zasadach pracy i nowych wymaganiach, 
6) z początkiem kolejnego roku szkolnego dba o uaktualnienie opinii jeśli zachodzi taka 

potrzeba. 
6.9. Szkoła opracowuje i realizuje indywidualny program edukacyjny dla każdego ucznia 
niepełnosprawnego wg zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartych w 
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. IPE tworzy wychowawca klasy i zespół 
nauczycieli oraz nauczyciel wspierający (jeśli jest przydzielony) z udziałem rodziców i za 
ich pisemną akceptacją na IPE. 
6.10. Uczeń, u którego stwierdzono w opinii szczególne uzdolnienia, decyzją 
administracyjną dyrektora szkoły, na wniosek rodzica i po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, otrzymuje zgodę na indywidualny 
program lub tok nauki: 
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1) nauczyciele, którym dyrektor powierzy dobór i realizację indywidualnego programu 
nauczania z danego przedmiotu lub przedmiotów, albo którym powierzy nauczanie 
w trybie indywidualnego toku, dokumentują dostosowanie wymagań i realizację 
nauczania, 

2) przygotowany przez nauczycieli program musi być dostosowany do uzdolnień, 
zainteresowań, możliwości edukacyjnych ucznia, 

3) wychowawca winien pracować nad prawidłowymi stosunkami społecznymi 
panującymi w klasie. 

6.11. Uczeń, u którego stwierdzono w opinii specyficzne trudności w uczeniu się typu: 
dysleksja, dyskalkulia, dysortografia, dysgrafia realizuje program nauczania szkoły 
ogólnodostępnej po dostosowaniu wymagań przez nauczycieli uczących w oddziale, do 
którego uczeń uczęszcza. Nauczyciele winni zmienić metody, zasady pracy, formy i środki 
dydaktyczne oraz rozpocząć dodatkową pracę z uczniem. 
 
 

Rozdział III 
 

ORGANY GIMNAZJUM 

 
§ 7 

 
7.1. Zgodnie z ustawą i rozporządzeniem MENiS w sprawie ramowego statutu gimnazjum 
publicznego organami gimnazjum są: 

1) Dyrektor Gimnazjum i nauczyciele tworzą Radę Pedagogiczną, 
2) Samorząd Uczniowski, 
3) Rada Rodziców. 

 
§ 8 

 
8.1. Gimnazjum kieruje nauczyciel, któremu organ prowadzący powierzył stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół. Zasady powierzania stanowiska dyrektora określają przepisy 
ustawy. W Zespole Szkół tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego zakres 
obowiązków i kompetencje określa dyrektor Zespołu Szkół. 
8.2. Do zadań dyrektora Zespołu Szkół  należy planowanie, organizowanie, kierowanie i 
nadzorowanie pracy gimnazjum, a w szczególności: 

1) kierowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą: tworzenie 
warunków do realizacji statutowych funkcji gimnazjum, 

2) sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez młodzież zamieszkałą 
w obwodzie gimnazjum, prowadzenie ewidencji realizacji obowiązku szkolnego, 
przyjmowanie uczniów spoza rejonu, 

3) reprezentowanie szkoły na zewnątrz, 
4) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w gimnazjum, właściwych warunków pracy 

w gimnazjum i stosunków pracowniczych, 
5) współdziałanie z organem prowadzącym gimnazjum, realizowanie jego zaleceń i 

wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie, 
6) przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów planów pracy 

gimnazjum, kierowanie ich realizacją oraz składanie okresowych sprawozdań z ich 
realizacji, a radzie rodziców udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-
wychowawczej gimnazjum, 

7) przedkładanie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej wyników klasyfikacji i 
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promocji uczniów, 
8) realizowanie planu finansowego gimnazjum, 
9) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy gimnazjum, 

zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
10)  dopuszczenie i podanie do publicznej wiadomości w terminie do 15 czerwca 

informacji o Szkolnym Zestawie Programów Nauczania i Szkolnym Zestawie 
Podręczników obowiązujących w gimnazjum w nowym roku szkolnym oraz 
umożliwienie obrotu używanymi podręcznikami na terenie szkoły poprzez 
organizację np. szkolnego kiermaszu podręczników, 

11)  przydzielanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, nauczycielom prac i 
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych, 

12)  realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji, 
13)  wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej  niezgodnych z przepisami 

prawa, 
14)  stosowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitacje lekcji i innych zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli, 
15)  planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy gimnazjum, 
16)  egzekwowanie przestrzegania przez uczniów ustaleń statutu gimnazjum i 

obowiązujących w placówce regulaminów, 
17)  egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników gimnazjum ustalonego 

w szkole porządku oraz dbałości o estetykę gimnazjum, 
18)  współpraca z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców, 
19)  zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
20) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą 

gimnazjum, 
21)  określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z 

przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków, 
22)  organizowanie wyposażenia gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, 
23)  realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, 
24) zgłaszanie organowi prowadzącemu wniosków w sprawach: zatrudniania, 

wynagrodzenia, awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania oraz odznaczeń 
państwowych nauczycieli, 

25)  zawieranie umów o pracę z nauczycielami i innymi pracownikami gimnazjum oraz 
załatwianie ich spraw osobowych, 

26) przyznawanie nagród dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym 
pracownikom, 

27)  współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w 
gimnazjum, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

28)  administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z 
ustalonym regulaminem, 

29) załatwianie spraw powierzonych przez organ nadzorujący szkołę w trybie 
określonym przepisami. 

 
§ 9 

 
9.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, zobowiązanym do realizacji 
zadań wynikających ze statutu gimnazjum dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
9.2. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 
pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. Rada Pedagogiczna działa wg 
ustalonego regulaminu. 
9.3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum. 
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9.4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 
przedstawiciele stowarzyszeń lub organizacji, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza lub wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 
opiekuńczej szkoły.  
9.5. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. 
9.6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które 
mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników gimnazjum. 
9.7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwalanie zmian w statucie gimnazjum, programach profilaktyki i wychowawczym 
gimnazjum oraz regulaminach wewnątrzszkolnych, 

2) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum, 
3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
6) przyznawanie uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar. 

9.8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy gimnazjum, w tym projekt arkusza organizacyjnego i tygodniowy 

rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
2) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, 
3) projekt planu finansowego gimnazjum, 
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 
5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych, 

6) kandydatów do powierzenia  funkcji kierowniczych w gimnazjum, 
7) pracę dyrektora gimnazjum- w tym celu rada wybiera przewodniczącego tej części 

obrad RP i opracowuje pisemną opinię pracy dyrektora. Opinię podpisują wszyscy 
członkowie RP. W opracowaniu opinii nie bierze udział dyrektor gimnazjum. 

9.9. Rada obraduje na zebraniach,  które są organizowane z inicjatywy dyrektora lub na 
wniosek co najmniej 1/3 jej członków, na wniosek organu prowadzącego albo organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny. Zebrania  Rady organizuje się w czasie pozalekcyjnym. 
Rada Pedagogiczna może pracować w ramach powołanych -  zespołów problemowych. 
9.10. Zebrania przygotowuje i prowadzi przewodniczący rady pedagogicznej. Jest on 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków Rady o terminie i porządku 
posiedzenia. O zebraniu zwyczajnym dyrektor zawiadamia z 7-dniowym wyprzedzeniem. O 
zebraniu nadzwyczajnym zawiadamia się członków Rady z co najmniej 2-dniowym 
wyprzedzeniem. 
9.11. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 
wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz 
organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w 
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchwala uchwałę w razie stwierdzenia jej 
niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest ostateczne. 
9.12. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o 
odwołanie ze stanowiska dyrektora gimnazjum. W takich przypadkach organ prowadzący 
jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni powiadomić o 
jego wyniku Radę Pedagogiczną. 
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9.13. Do obowiązków członka Rady Pedagogicznej należy: 
1) przestrzeganie postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń dyrektora gimnazjum, 
2) realizowanie uchwał rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 
3) składanie w czasie zebrań sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, 
4) czynne uczestnictwo we wszystkich zebraniach, a w razie niemożliwości wzięcia 

udziału wcześniejsze zwolnienie się u przewodniczącego; nieusprawiedliwioną 
nieobecność członka rady na jej posiedzeniu należy traktować jako nieobecność w 
pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami, 

5) uczestnictwo w pracach komisji, do których został powołany, 
6) systematyczne doskonalenie zawodowe, samokształcenie, 
7) współtworzenie atmosfery zgodnego współdziałania wszystkich członków rady, 

atmosfery życzliwości i koleżeństwa, 
8) nieujawnianie spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum. 
9.14. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły w terminie do 14 dni 
od posiedzenia rady sporządza wybrany przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny 
protokolant. Protokoły mogą także sporządzać członkowie rady w kolejności alfabetycznej, 
jeśli nie wyznaczono jednego protokolanta lub gdy wyznaczony protokolant nie uczestniczy 
w Radzie Pedagogicznej. Protokoły podpisuje przewodniczący, protokolant i członkowie 
rady. Członkowie rady zobowiązani są do zapoznania się z ich treścią i zgłoszenia 
ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. O wprowadzeniu zgłoszonych 
poprawek do protokołu decyduje rada większością głosów. Protokół podlega zatwierdzeniu 
na następnym posiedzeniu w głosowaniu jawnym. Protokoły sporządza się 
elektronicznie. 
9.15. Księgę protokołów należy udostępnić upoważnionym przedstawicielom organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny. 
9.16. Kategorie spraw, w których Rada Pedagogiczna zobowiązana jest zasięgnąć opinii: 

1) Rady Rodziców: 
 a) wprowadzenie regulaminów wewnątrzszkolnych określających prawa i obowiązki 
 członków społeczności szkolnej, 
 b) ustalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programów profilaktyki i
 wychowawczego szkoły oraz w zakresie dokonywanych zmian, 
 c) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, 
 d) plan finansowy gimnazjum, 
 e) nowelizacje statutu, 
 f) określanie form i zasad nagradzania uczniów. 

2) samorządu uczniowskiego: 
 a) wprowadzanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu profilaktyki i
 wychowawczego szkoły oraz w zakresie dokonywanych zmian, 
 b) rozszerzania listy uprawnień i obowiązków uczniów. 
 

& 10 
 

10.1. W gimnazjum działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem. Samorząd 
tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. 
10.2. Uczniowie poszczególnych klas wybierają spośród siebie trzyosobowe samorządy 
klasowe składające się z: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i skarbnika. 
10.3. Pracami samorządu kieruje Rada Samorządu, która jest wybierana spośród 
wszystkich uczniów. Rada Samorządu jest reprezentantem ogółu uczniów wobec 
pozostałych organów gimnazjum. 
10.4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz 
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dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, a w 
szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznania sie z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami, 

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych 

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania 
własnych zainteresowań, 

4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 
porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, 

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu. 
10.5. Opiekun Samorządu Uczniowskiego i wychowawcy klas udzielają pomocy 
organizacyjnej i merytorycznej samorządom, którymi się opiekują. 
10.6. Samorząd Uczniowski opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do 
zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.  
 

 
§ 11 

 
11.1. W procesie wychowawczo – opiekuńczym uczestniczą rodzice uczniów osobiście lub 
poprzez swoich przedstawicieli wybieranych do rady rodziców. 
11.2. Rodzice uczniów każdej klasy na zebraniu we wrześniu wybierają w wyborach tajnych 
trzyosobową oddziałową radę rodziców. 
11.3. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współpracującym z 
dyrektorem gimnazjum, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami 
oświatowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań gimnazjum. 
11.4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.  
11.5. Kompetencje Rady Rodziców: 
a) występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach szkoły, 
b) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego oraz 
programu profilaktyki, 
c) opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji, 
d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły, 
e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 
f) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora, 
g) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez 
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 
h) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 
i) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres stażu, 
j) proponowanie form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć 
wychowania fizycznego, 
k) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego 
odwołanie nauczyciela od oceny pracy, 
l) opiniowanie propozycji nadania szkole imienia, 
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ł) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych. 
11.6. Celem Rady Rodziców jest: 
a) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji  nauczania oraz 
pracy wychowawczej i opiekuńczej w gimnazjum i środowisku, 
b) przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców we 
wszystkich istotnych sprawach gimnazjum, 
c) współdziałanie z dyrektorem gimnazjum, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu 
rodziców z programem wychowawczym i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi 
z nich zadaniami dla gimnazjum i rodziców. 
d) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo – 
wychowawczych rodziny, 
e) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programów nauczania, 
wychowawczego i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie, 
11.7. Rodzice mają prawo uzyskiwania informacji o dziecku i jego problemach, porad w 
sprawach wychowawczych i dalszego kształcenia swoich dzieci od nauczycieli i w 
poradniach psychologiczno – pedagogicznych. 
11.8. Rodzice mają prawo zapoznania się z regulaminem oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów, kryteriami ocen zachowania, planem wychowawcy klasy oraz innymi 
postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez gimnazjum. 
 
 

§ 12 
 

12.1. Statut zapewnia każdemu organowi gimnazjum możliwość swobodnego działania i 
podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Umożliwia rozwiązanie sytuacji 
konfliktowych wewnątrz gimnazjum. 
12.2. W przypadku konfliktów: 

1) Rada Pedagogiczna – dyrektor – problem rozwiązuje organ prowadzący, 
2) uczniowie – nauczyciel – problem rozwiązuje dyrektor gimnazjum z rodzicami, 
3) rodzice – nauczyciel – problem rozwiązuje dyrektor gimnazjum. Dla uczniów i 

rodziców uczniów których problemy nie zostały rozwiązane w formie 
bezpośredniego kontaktu z dyrektorem lub nauczycielem przewidziany jest 
następujący tryb odwoławczy: 

a) złożenie pisma do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej na który dyrektor ma 
obowiązek odpowiedzieć w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni, 
b) odwołanie się do organu prowadzącego szkołę lub Kuratorium Oświaty w przypadku, 
gdy interwencja u dyrektora według ucznia lub jego rodziców nie jest zadawalająca.   

12.3. Wszystkie sytuacje konfliktowe zaistniałe na terenie gimnazjum zgłasza się na piśmie 
do dyrektora gimnazjum, który sam lub przez osoby przez siebie upoważnione rozpatruje je 
i zajmuje ostateczne stanowisko. 
12.3a. Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga Komisja statutowa, w 
której skład wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Organy wybierają swego 
przedstawiciela do komisji, dyrektor szkoły jako organ o charakterze jednoosobowym 
wyznacza swego przedstawiciela. Komisja jest powoływana na 3 lata. Komisja wybiera ze 
swego grona przewodniczącego na roczną kadencję. Komisja statutowa wydaje swoje 
rozstrzygnięcia w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności 
wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne. Sprawy pod obrady Komisji 
wnoszone są w formie pisemnej skargi organu, którego kompetencje naruszono. Organ, 
którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swojego działania w ciągu 3 m-cy od 
ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję. 
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12.4. W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji między organami gimnazjum o 
podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, dyrektor gimnazjum lub 
upoważnieni przedstawiciele są zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach Samorządu 
Uczniowskiego lub Rady Rodziców i na bieżąco informować pozostałe organy.  
12.5. Rada Pedagogiczna jest informowana na bieżąco o decyzjach pozostałych organów 
gimnazjum przez ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, informacje przekazywane przez dyrektora 
w czasie posiedzeń rady oraz informacje przekazywane w księdze zarządzeń. 
12.6. Przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego mają prawo 
uczestniczyć w niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 
12.7. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły: 

1) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania 
powinny być zatwierdzone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 
dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 
szkoły, 

2) każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć 
się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub 
stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego, 

3) organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 
przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

 
 
 
 

Rozdział IV 
 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM 

 §13 

 
13.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 
szkolnego. 
13.2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki  w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji gimnazjum, opracowany przez dyrektora gimnazjum na 
podstawie szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący 
szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 
13.3. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę 
pracowników gimnazjum, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin 
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 
szkołę. 
13.4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum dyrektor, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ( m.in. uwzględniając potrzebę 
równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia), ustala rozkład 
zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 
 

& 14  
 

14.1. Podstawową formą pracy w gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
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prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Niektóre zajęcia lekcyjne mogą być 
prowadzone w grupach międzyklasowych, np. wychowanie fizyczne 
14.2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina pozostałych zajęć trwa 60 minut. 
14.3. Realizując proces dydaktyczno-wychowawczy uwzględnia się obowiązujące przepisy 
bhp, zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, 
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, a w szczególności: 

1) właściwą opiekę i nadzór nad bezpiecznymi warunkami pracy uczniów sprawują 
nauczyciele, 

2) organizuje sie według potrzeb zastępstwa za nieobecnych nauczycieli lub zwalnia 
uczniów z ostatnich jednostek lekcyjnych, 

3) we wszystkich salach lekcyjnych powinny znajdować się meble i sprzęt dostosowany 
do wieku i wzrostu uczniów, 

4) zapewnia się uczniom prawidłowa opiekę nauczycieli podczas wycieczek i zajęć 
organizowanych przez gimnazjum poza terenem placówki. 

 
& 15 

 
15.1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, z 
którymi w danym roku szkolnym realizowane są wszystkie zajęcia edukacyjne określone 
szkolnym planem nauczania i szkolnym zestawem programów. 
15.2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 26. Liczebność uczniów w 
oddziałach umożliwiającą podział określa organ prowadzący. Nie tworzy się nowego 
oddziału tej samej klasy jeśli liczba uczniów jest mniejsza niż 26. 
15.3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 
oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas zajęć techniki, fizyki, biologii i 
chemii liczących powyżej 30 uczniów. 
15.4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 
30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w powyższym punkcie oraz na 
innych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego. 
15.5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 
uczniów. 
15.6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, 
specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, 
które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych 
lub międzyoddziałowych. 
15.7. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, 
których rodzice sobie tego życzą: 

1) życzenie wyrażane jest w najprostszej pisemnej formie, nie musi być ponawiane w 
kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. Znajduje się w teczce 
arkuszy ocen, 

2) uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-
wychowawczymi w świetlicy szkolnej, 

3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze 
kościelne, 

4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego 
skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa 
diecezjalnego lub zwierzchników kościoła w przypadku innych wyznań, 

5) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak 
obowiązków wychowawcy klasy, 

6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 
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wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania, 
7) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego, 
8) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, 
9) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, i jest wliczana do średniej   

ocen, 
10)  ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy, 
11)  ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę, 
12)  uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują 3 kolejne dni zwolnienia z zajęć 

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, 
13)  nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i 

zgodności z programem  prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru 
pedagogicznego. 

 
& 16 

 
16.1 W związku z wdrożeniem reformy oświaty od 1. 09.2009 r. gimnazjum realizuje w 
klasach I nową podstawę programową i dostosowane do niej programy oraz podręczniki. 
W klasach II i III realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa, która będzie 
obowiązywać w w.w. klasach do końca roku szkolnego 2010/2011. 
16.2  Wprowadza się nauczanie dwóch języków obcych jako obowiązkowych, jeden z nich 
stanowi kontynuację ze szkoły podstawowej. Nauczanie języka obcego odbywa się na 
następujących zasadach: uczniowie są podzieleni na grupy wg stopnia zaawansowania 
znajomości języka po napisaniu testu sprawdzającego ich wiadomości i umiejętności. Test 
kwalifikacyjny przygotowuje nauczyciel j. obcego i przeprowadza na jednej z pierwszych 
lekcji we wrześniu. Test uwzględnia sprawdzenie różnych umiejętności językowych, w tym 
m. in. rozumienie ze słuchu, rozumienie czytania. Zajęcia są prowadzone w grupach 
liczących od 10 do 24 uczniów. W szkole zajęcia mogą być prowadzone w grupach 
oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych. Jeśli nie będzie więcej niż dwóch 
oddziałów każdej klasy, jest możliwa realizacja takich zajęć w grupie nie mniejszej niż 7 
uczniów. 
16.3 Gimnazjum realizuje zajęcia wychowania do życia w rodzinie, na które przeznacza się 
w każdej klasie 14 godzin, uczestnictwo w tych zajęciach jest obligatoryjne  dla ucznia pod 
warunkiem, że rodzic nie złoży pisemnego oświadczenia o wyłączeniu ucznia z tych zajęć. 
16.4 W gimnazjum odbywają się zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne, na które 
zaplanowano po 60 godzin w cyklu kształcenia, zajęcia te są obowiązkowe dla wszystkich 
uczniów. 
1) Szkoła opracowuje i przedstawia ofertę zajęć artystycznych i technicznych, uczniowie i 
rodzice deklarują uczestnictwo. 
2) Rodzaj i program zajęć musi być dostosowany do zainteresowań uczniów. 
3) Zajęcia mogą odbywać się w formie cotygodniowych spotkań lub w formie projektu. 
4)Nauczyciel realizujący określony typ zajęć, jest zobowiązany opracować program, 
określić na podstawie wymagań ogólnych wymagania szczegółowe, oraz PSO. 
5) Zajęcia artystyczne mogą być związane z 1 dyscypliną sztuki lub mogą mieć charakter 
interdyscyplinarny. W ramach realizacji tych zajęć przewiduje się wyjazdy na koncerty, do 
galerii, eksponowanie prac uczniów. 
16.5. W gimnazjum obowiązuje model organizacji wychowania fizycznego 2 plus 2, tj. 
obligatoryjne godziny zajęć tygodniowych odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo i 
mają system klasowo- lekcyjny, pozostałe 2 godziny są realizowane w formie:  
a) zajęć sportowych 
b) zajęć rekreacyjno – zdrowotnych, 
c) zajęć tanecznych. 
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Uczeń wybiera określony typ zajęć. 
 1) Nauczyciele wychowania fizycznego  przygotowują szkolną ofertę zajęć do wyboru przez 
ucznia (minimum 6 form aktywności ruchowej w cyklu kształcenia ). Oferta zawiera rodzaj 
zajęć, miejsce zajęć, czas ich trwania, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.  Uczeń 
realizuje po jednej wybranej formie zajęć w każdym semestrze  cyklu edukacji 
gimnazjalnej. Uczeń nie ma możliwości powtarzania danej formy zajęć w kolejnych latach. 
Zajęcia do wyboru są realizowane w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych w 
systemie pozalekcyjnym lub pozaszkolnym.  Przebieg zajęć do wyboru jest dokumentowany 
w dzienniku zajęć pozalekcyjnych. W klasie I w pierwszym semestrze w ramach zajęć do 
wyboru są wdrażane treści edukacji zdrowotnej w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 
Uczestnictwo w w/w zajęciach jest obowiązkowe, a osiągnięcia ucznia podlegają ocenie. 
2) Ofertę zajęć do wyboru zatwierdza dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców (  kwiecień ). 
Z ofertą zajęć do wyboru zostają zapoznani uczniowie i ich rodzice w  maju. 
3) Rekrutacja na w/w zajęcia odbywa się na podstawie deklaracji wyboru zajęć, którą 
należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 31 maja. Informacje o przydziale 
uczniów do grup są podane do wiadomości uczniów i ich rodziców w dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego.  
16.6. Gimnazjum realizuje edukację dla bezpieczeństwa. Podczas przeprowadzania 
ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy obowiązuje podział na grupy w oddziale 
powyżej 30 osób. Zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa są obowiązkowe.  
 
 
 

§ 17 
 

17.1. Gimnazjum może przyjmować słuchaczy z zakładów kształcenia nauczycieli oraz 
studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne 
(nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem 
gimnazjum lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia 
nauczycieli lub szkołą wyższą. 
 

§ 18 
 

18.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy 
nauczycieli, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród uczniów i rodziców. 
18.2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum, a 
także rodzice, absolwenci i studenci odbywający praktyki w gimnazjum oraz osoby na 
zasadach obowiązujących w bibliotekach publicznych. 
18.3. Pomieszczenie biblioteki  umożliwia: 

1) gromadzenie i opracowanie zbiorów, 
2) korzystanie z czytelni i księgozbioru podręcznego, 
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz edukacji 

czytelniczej i medialnej. 
18.4. Godziny pracy biblioteki  umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych 
i po ich zakończeniu. 
18.5. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 

1) praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje: 
a) udostępnianie zbiorów, 
b) przeprowadzanie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego, 
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c) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz 
przygotowanie analiz czytelnictwa na potrzeby rady pedagogicznej, 
d) organizowanie współzawodnictwa czytelniczego, inspirowanie czytelnictwa oraz 
różnych form wizualnej informacji o książkach. 
2) prace organizacyjno-techniczne obejmują: 
a) gromadzenie, opracowanie, katalogowanie księgozbioru i wideoteki oraz 
prowadzenie dokumentacji majątkowej, 
b) zakupy, konserwację i selekcję zbiorów, 
c) opracowanie regulaminu czytelni i biblioteki, 
d) opracowanie rocznych planów działalności biblioteki. 

18.6. Zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określa regulamin biblioteki.  
18.7. Zbiory biblioteki szkolnej uzupełniane są z budżetu szkoły, dotacjami rady rodziców i 
innych ofiarodawców. 
18.8. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest pracownią działającą w 
bibliotece szkolnej służącą do celów edukacyjnych, tzn. do poszukiwań materiałów w 
dokumentach elektronicznych i w Internecie, rozszerzenia wiedzy przedmiotowej, 
gromadzenia informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, do wykonywania 
własnych prac dla potrzeb naukowych, do tworzenia dokumentów organizacji działających 
w szkole. 
18.9. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać wszyscy 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
18.10. Opiekun pracowni ICIM, zobowiązany jest do zainstalowania i aktualizowania 
oprogramowania zabezpieczającego uczniów przed dostępem do treści zagrażających 
prawidłowemu rozwojowi psychicznemu uczniów.  
18.11. Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej określa 
regulamin ICIM.  
 

§ 19 
 
19.1. Dla uczniów dojeżdżających , a także oczekujących na zajęcia w trakcie  
lekcji z języka obcego, gimnazjum organizuje świetlicę. Świetlica jest pozalekcyjną 
formą wychowawczo-opiekuńczej działalności gimnazjum. Jest ona zorganizowana w 
oparciu o możliwości finansowe szkoły, przydzielone przez organ prowadzący. W świetlicy 
są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna 
przekraczać 25. 
19.2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i 
rekreacji. 
19.3. Do zadań świetlicy należy: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oczekującym na lekcje lub transport do domu 
po zakończonych zajęciach pozalekcyjnych, 

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, 
przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej, 

3) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności fizycznej w 
pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 

4) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 
5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyku higieny i 

czystości, 
6) rozwijanie samodzielności i samorządności. 

19.4. Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy określa wewnętrzny regulamin świetlicy.  
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§ 20 
 

20.1. Do realizacji celów statutowych gimnazjum  dysponuje pomieszczeniami budynku 
położonego w miejscowości Sławsk. 
20.2. Do realizacji celów statutowych gimnazjum posiada: 

1) odpowiednie pomieszczenia do nauki, 
2) bibliotekę szkolną z MCIN, 
3) świetlicę, 
4) salę gimnastyczną , 
5) szatnie uczniowskie, 
6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 
7) gabinet higienistki szkolnej, 
8)  pracownię komputerową. 

 
§ 21 

21.1 Szkoła dysponuje pracownią komputerową. Korzystanie z pracowni określa 
regulamin. Opiekun pracowni ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania 
oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów. Na lekcjach informatyki liczba uczniów w 
grupie jest taka sama jak liczba stanowisk komputerowych 
21.2. Szkoła może prowadzić gospodarstwo pomocnicze – sklepik szkolny, w którym 
zdobyte finanse zostaną wykorzystane na rzecz szkoły (tj. remonty, naprawy, estetyczny 
wygląd szkoły, nagrody w konkursach i inne). 
21.3. Sklepik prowadzony jest przez uczniów wyznaczonych przez opiekuna. 
21.4. Zasady funkcjonowania sklepiku określa regulamin sklepiku szkolnego.  
 

 
Rozdział V 

 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM 

 
§ 22 

 
22.1. W gimnazjum dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i 
obsługi. 
22.2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników regulują odrębne przepisy. 
 

§ 23 
 

23.1. Nauczyciel posiada status funkcjonariusza publicznego. Organ prowadzący szkołę 
oraz dyrektor są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy zostaną 
naruszone jego kompetencje. 
23.2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest 
odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 
Nauczyciel jest zobowiązany: 

1) sporządzić na początku roku szkolnego kontrakt klasowy i przestrzegać go, 
2) systematycznie kontrolować miejsca prowadzenia zajęć pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a braki zgłaszać dyrektorowi szkoły, 
3) uczestniczyć w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez zakład pracy, 
4) kontrolować na każdej lekcji obecność uczniów, 
5) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych zgodnie z zapisami 
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P.S.O. z poszczególnych przedmiotów, 
6) w sali gimnastycznej i na boisku sportowym używać tylko sprawnego sprzętu, 
7) zakres zadań nauczycieli sprawujących opiekę podczas dyskotek, wycieczek 

szkolnych określają stosowne regulaminy,  
8) uzyskać i przechowywać pisemne oświadczenia od rodziców wyrażających zgodę na 

udział ucznia w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela. 
23.3. Do zadań nauczyciela należy pełna realizacja przepisów prawa oświatowego, a 
zwłaszcza postanowień ustaw: o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, a w szczególności: 

1) rzetelnie realizować podstawowe funkcje gimnazjum, 
2) kształcić i wychowywać młodzież, 
3) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów, 
4) prawidłowo organizować proces dydaktyczny zgodnie z zasadami nauk 

pedagogicznych i najnowszymi osiągnięciami współczesnej dydaktyki, 
5) stosować indywidualizację w procesie kształcenia, 
6) pełnić dyżury zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora, 
7) często kontrolować i oceniać wiadomości i umiejętności kierując się bezstronnością, 

obiektywizmem, jawnością oraz sprawiedliwym traktowaniem uczniów, 
systematycznie wystawiać stopnie cząstkowe w dzienniku lekcyjnym, 

8) udzielać wszelkiej możliwej pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, 
9) dbać o klasopracownię, jej wyposażenie i zgromadzone pomoce dydaktyczne, 
10)  doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom własnej wiedzy 

merytorycznej przez samokształcenie, doskonalenie zawodowe, 
11)  na początku każdego roku szkolnego informować uczniów i rodziców o 

wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego  przez siebie programu 
nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

12)  informować uczniów o przewidywanych dla nich stopniach okresowych i 
końcoworocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej, 

13)  wypracować dodatkowo (niezależnie od nadgodzin) od września 2009 r. 1 godzinę 
tygodniowo, od września 2010 r. 2 godziny tygodniowo – dotyczy nauczycieli 
pełnozatrudnionych. Nauczyciele niepełnozatrudnieni wypracowują 
proporcjonalnie mniejszą liczbę godzin dodatkowych godzina zajęć dodatkowych 
trwa 60 minut, rozliczana jest w cyklu półrocznym. Przeznaczona jest na zajęcia 
wspierające uczniów ze specyficznymi wymaganiami  oraz na rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

14)  przydział godzin dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy – 
Karta Nauczyciela następuje po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły, i dotyczy 
wszystkich nauczycieli, bibliotekarza, wychowawcy świetlicy, pedagoga szkolnego.  

15)  analizować programy nauczania, wybrać najwłaściwszy z nich, wyrazić pisemną 
opinię o programie, oraz o wybranym podręczniku i przedstawić dyrektorowi szkoły 
do 31.05 danego roku szkolnego. 

16)  w miarę możliwości konstruować autorskie programy nauczania. 
23.4. Przyjmuje się w Publicznym Gimnazjum w Sławsku następujące formy planowania 
pracy dydaktycznej i wychowawczej: 
   1) Dokumentacja nauczyciela przedmiotu powinna zawierać: 
         - podstawę programową realizowanego przedmiotu, 
         - program nauczania, 
         - standardy wymagań egzaminacyjnych (do roku 2011) 
         - wykaz realizowanych ścieżek międzyprzedmiotowych na poszczególnych lekcjach (do   
            roku 2011 
         - plan dydaktyczny lub wynikowy, 
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         - przedmiotowy system oceniania, 
         - indywidualne plany pracy nauczycieli z uczniem o obniżonych lub dostosowanych  
        wymaganiach edukacyjnych. 
   2) Dokumentacja nauczyciela – wychowawcy powinna zawierać: 
        - wykaz uczniów danej klasy, 
        - plan pracy wychowawczej, uwzględniający obowiązujące na dany rok szkolny  
          priorytety MEN, WKO, szkoły oraz zadania do realizacji zawarte w Programie   
          Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły, 
       - tematykę godzin wychowawczych,  
       - opinię PPP, oraz orzeczenia, 
       - skład samorządu klasowego i klasowej Rady Rodziców, 
       - wykaz uczniów korzystających z pomocy materialnej i stypendialnej, 
       - wykaz uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne, 
       - rozliczenia finansowe klasy, 
       - dokumenty potwierdzające kontakty osobiste lub listowne z rodzicami, 
       - inne dokumenty niezbędne w pracy wychowawcy klasowego, tj. WSO, Szkolny     
         Program Profilaktyki, Regulamin wycieczek szkolnych, Plan ewakuacji p.poż.,  
         procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i  
         demoralizacją, 
      - dokumenty o dostosowaniu wymagań dla uczniów posiadających opinie PPP. 
      - wykaz uczniów realizujących projekt edukacyjny, 
  3) Teczki zespołów przedmiotowych i wychowawczego winny zawierać dokumenty  
     odzwierciedlające pracę zespołów tj. 
    - plany pracy na dany rok szkolny,  
    - protokoły zebrań,  
    - sprawozdania, referaty, analizy i inne. 
    Za prowadzenie dokumentacji pracy zespołu odpowiedzialny jest przewodniczący 
zespołu. 
     4) Wewnętrzne ocenianie uczniów z wychowania fizycznego jest także dokumentowane 
w zeszycie ocen prowadzonym przez nauczyciela WF. 
     5) Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania uczniów jest dokumentowane w Zeszycie 
informacji o uczniach, prowadzonym dla każdej klasy (zamieszcza się w nim informacje o 
zachowaniach pozytywnych i negatywnych każdego ucznia). 
23.4. Nauczyciele mają prawo do: 

1) opracowania autorskich programów nauczania i wychowania, 
2) innowacji i eksperymentów pedagogicznych po uprzednim zatwierdzeniu ich przez 

radę pedagogiczną, 
3) decydowaniu o wyborze podręczników, środków dydaktycznych i metod kształcenia 

uczniów; nauczyciel  wybiera program nauczania i podręczniki z listy programów i 
podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego i przedstawia swoje 
propozycje Radzie Pedagogicznej, 

4) konsultacji z pracownikami instytucji doradztwa pedagogicznego, 
5) korzystania z nowości pedagogicznych zakupionych dla biblioteki szkolnej, 
6) nauczyciel i rodzic nie ponosi kosztów swojego uczestnictwa w wycieczkach, 

zielonych szkołach i imprezach kulturalnych, jeżeli uczestniczy w nich służbowo jako 
opiekun dzieci. Obowiązek refundacji wymienionych kosztów spoczywa na 
rodzicach uczniów biorących udział w przedsięwzięciu. 

23.5. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych 
tworzą zespół przedmiotowy. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez 
dyrektora gimnazjum przewodniczący zespołu. 
23.6. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 
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1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji 
programów nauczania, korelowanie treści nauczanych przedmiotów pokrewnych, a 
także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 
badania wyników nauczania, 

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu 
wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w gimnazjum autorskich, innowacyjnych i 
eksperymentalnych programów nauczania. 

23.7. Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli jest integralnym 
elementem rozwoju gimnazjum. Corocznie powstaje plan WDN, który uwzględnia wyniki 
ewaluacji pracy gimnazjum. Potrzeby nauczycieli w zakresie WDN są diagnozowane. 
Długoletni plan WDN zakłada, że co roku odbywają się co najmniej 2 rady szkoleniowe: 
jedna poświęcona zagadnieniom dydaktycznym, druga zaś zagadnieniom wychowawczym. 
Rady te prowadzą m. in. specjaliści z ośrodków doskonalenia nauczycieli,  lub wyznaczony 
nauczyciel.  
23.8.  Sposób tworzenia Szkolnych zestawów programów i podręczników regulują odrębne 
przepisy. 
 

§ 24 
 

24.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w 
szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,  

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

wychowanków oraz pomiędzy nimi a innymi członkami społeczności szkolnej. 
24.2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i rodzicami: 

 a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 
 b) ustala treści i formy zajęć tematycznych „godzin wychowawczych”. 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i 
koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 
którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów 
szczególnie uzdolnionych jak i z trudnościami i niepowodzeniami), 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
 a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, 
 b) okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i 
 otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, 

c) informowania rodziców i wychowanków o wynikach i problemach w zakresie 
kształcenia i wychowania, 

 d) włączenia ich w sprawy życia szkoły. 
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz 

innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb 
i trudności, a także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów; organizację i formy udzielania tej pomocy w gimnazjum określają przepisy 
w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej. 



 23 

6) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na czas określony na 
podstawie zaświadczenia lekarskiego. Zwolnienie może dotyczyć wszystkich ćwiczeń 
lub określonych przez lekarza. Rodzic może zwrócić się do wychowawcy lub 
nauczyciela wychowania fizycznego o zwolnienie ucznia z pojedynczych lekcji. 

a) uczeń zwolniony z wykonywania niektórych ćwiczeń bierze aktywny udział w lekcji 
wychowania fizycznego. Jeżeli lekarz nie wymienił ćwiczeń możliwych do wykonania, 
nauczyciel winien: 
- sporządzić listę ćwiczeń możliwych do wykonania, 
- przekazać listę ćwiczeń rodzicom, 
- rodzice przedstawiają listę ćwiczeń lekarzowi do zaakceptowania. 
b) uczeń całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego może być nieobecny na 
tych zajęciach, jeśli są to pierwsze lub ostatnie zajęcia w planie. Warunkiem jest 
pisemne wyrażenie zgody przez rodziców. Jeśli lekcje wychowania fizycznego odbywają 
się w środku zajęć szkolnych, uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela w-f. 

24.3. Wychowawca winien: 
1) zapoznać rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w 

danej klasie, z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz 
przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych, 

2) zapoznać uczniów z prawami i obowiązkami, z regulaminem szkoły, ze statutem 
gimnazjum, 

3) przestrzegać harmonogramu spotkań z rodzicami ustalonego w planie pracy, 
4) usprawiedliwiać nieobecności uczniów na podstawie dostarczonych zwolnień i 

usprawiedliwień w ciągu 7 dni od pojawienia się ucznia w szkole, 
5) występować z wnioskiem o ukaranie w przypadku nierealizowania obowiązku 

szkolnego, 
6) poinformować na miesiąc przed końcem semestru ucznia i jego rodzica o 

przewidywanym stopniu niedostatecznym, 
7) zapoznać wychowanków z zatwierdzonymi ocenami zachowania w następnym dniu 

po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
24.4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i 
metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz naukowych. 
Taką pomoc powinno się zapewnić w szczególności początkującym nauczycielom – 
wychowawcom. 
24.5. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-
wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne). 
24.6. Wychowawcy poszczególnych klas tworzą zespół wychowawczy, którego pracami 
kieruje przewodniczący zespołu wychowawczego. 
24.7. Zadania zespołu wychowawczego: 

1) współdziałanie w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki, 
2) opracowanie kryteriów oceniania zachowania i ich ewaluacja, 
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli dotyczącego spraw 

wychowawczych, 
4) współdziałanie z wychowawcami danego poziomu, pedagogiem, psychologiem, 

dyrekcją, rodzicami, 
5) podejmowanie działań zaradczych w stosunku do uczniów sprawiających trudności 

wychowawcze (oraz mających słabe wyniki w nauce), 
6) opracowanie planu pracy na każdy rok szkolny (semestr), 
7) systematyczne dokumentowanie podejmowanych działań w formie protokołów, 
8) podsumowanie realizacji planu pracy za rok szkolny. 

24.8. Zespoły problemowo-zadaniowe powołuje dyrektor gimnazjum i przydziela im 
zadania dotyczące bieżącej działalności gimnazjum (np. zespół do spraw statutowych i 
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socjalnych) 
 
 
 

§ 25 
 

25.1. Zadania pozostałych pracowników gimnazjum określa dyrektor w zakresie 
obowiązków. 
25.2. Działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły wspomaga szkolny pedagog, którego 
zadaniem jest: 

1) udzielanie uczniom pomocy mającej na celu wspomaganie rozwoju psychicznego 
oraz efektywności uczenia się, 

2) eliminowanie przyczyn i przejawów wszelkich zaburzeń, 
3) diagnozowanie środowiska ucznia, 
4) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia, 

umożliwianie ich zaspokojenia, 
5) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 
6) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 
7) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
8) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie, 
9) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 

i rodziców, 
10)  wspieranie uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielania 
informacji w tym zakresie, 

11) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 
ucznia, 

12)  udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych 
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, 
umożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

13)  wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  
14)  umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 
15)  podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 
16)  współpraca z władzami szkolnymi, wychowawcami klas, nauczycielami, rada 

rodziców, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, GOPS-em i innymi instytucjami 
wspomagającymi szkołę, 

17)  składanie radzie pedagogicznej okresowej informacji o sytuacji wychowawczej w 
szkole. 

 
 

Rozdział VI 

UCZNIOWIE GIMNAZJUM 

 
§ 26 

 
26.1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie w wieku od 13 do 16 lat. Podlegają 
oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez ucznia 18 roku życia.  
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26.2. Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla 
szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz 
potwierdzone zameldowanie ucznia na danym terenie. 
26.3. Dyrektor, na wniosek rodziców, może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeśli warunki 
organizacyjne na to pozwalają. 
26.4. Na wniosek rodziców – po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej i uzyskania akceptacji organu prowadzącego – obowiązek szkolny może być 
realizowany poza szkołą na podstawie zezwolenia dyrektora. Uczeń realizujący obowiązek 
poza szkołą może otrzymać świadectwo na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego 
przeprowadzonego przez gimnazjum, którego dyrektor zezwolił na taka formę spełnienia 
obowiązku szkolnego. 
26.5. Ucznia, który po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie 
rokuje ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, dyrektor – na podstawie uchwały Rady 
Pedagogicznej i za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) – przenosi do oddziału 
przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 
26.6. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji: 
        1)   Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną    

nieobecność ucznia w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych  
zajęciach edukacyjnych gimnazjum. 

        2) Niespełnienie obowiązku szkolnego zgłasza wychowawca klasy dyrektorowi  
             gimnazjum po wcześniejszej analizie frekwencji ucznia, braku usprawiedliwienia  
             opuszczonych godzin na zajęciach obowiązkowych. 
        3) Niespełnienie obowiązku szkolnego przez ucznia stwierdza dyrektor gimnazjum, w  
             którego obwodzie uczeń mieszka, kieruje sprawę na drogę egzekucji  
             administracyjnej tj. składa wniosek do organu prowadzącego o wszczęcie egzekucji  
             administracyjnej. 
         4) W przypadku nieobecności ucznia dłuższej niż 7 dni, rodzic jest zobowiązany  
             skontaktować się z wychowawcą ucznia w celu przekazania informacji o przyczynie  
            nieobecności (kontakt może być telefoniczny, w sytuacji gdy wychowawca jest  
            nieobecny, rodzic powiadamia sekretariat szkoły). W przypadku braku takiej  
            informacji, wychowawca jest zobowiązany do poinformowania rodzica o  
            nieobecności ucznia na zajęciach. Przekazanie informacji odnotowuje się w   
            dzienniku zajęć lekcyjnych.  
26.7. Dyrektor szkoły skreśla z listy uczniów na mocy uchwały Rady Pedagogicznej oraz po 
zasięgnięciu opinii S.U. w przypadku, gdy uczeń ukończy 18 lat i nie spełnia obowiązku 
szkolnego. 
 
 
 
 

§ 27 
 

27.1. Uczeń ma prawo do:  
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, programami nauczania i dostępnymi środkami dydaktycznymi, 
2) opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w gimnazjum i 

zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy 
fizycznej bądź psychicznej, 

3) poszanowania godności własnej, spraw osobistych i stosunków rodzinnych oraz 
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poglądów i przekonań zgodnych z powszechnymi normami etycznymi, 
4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, 

a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza dobra innych osób, 
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
6) jawnej, obiektywnej i systematycznej oceny wiedzy i umiejętności oraz 

przestrzegania przez nauczyciela zasad kontroli i oceny postępów w nauce, 
7) korzystania z obiektów i pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
pod opieką właściwego nauczyciela i z zachowaniem zasad bhp, 

8) przedstawiania wychowawcy i innym nauczycielom swoich problemów oraz 
uzyskania od nich pomocy, wyjaśnień i odpowiedzi, 

9) korzystania z opieki i pomocy szkolnej służby zdrowia, z poradnictwa 
psychologiczno-pedagogicznego, zawodowego, 

10)   wpływania na życie gimnazjum przez działalność samorządową, zrzeszanie się w 
organizacjach działających w gimnazjum i poza nim za zgodą wychowawcy klasy, 

11)  organizowanie imprez szkolnych i samorządowych, 
12)  kształcenie indywidualnym programem nauczania, jeśli wykazuje wybitne zdolności 

w zakresie danego przedmiotu, a także prawo przyspieszonej promocji do wyższej 
klasy, jeśli opanował wymagany zakres wiadomości i umiejętności i uzyskał wynik 
pozytywny na egzaminie sprawdzającym, 

13)   informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania, 
14)   posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania, 
15)   tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
16)   nietykalności osobistej, 
17)   korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów 

szkolnych, 
18)   reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

27.2. Uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego. 
Zasady, tryb i terminy przeprowadzania egzaminów określa wewnątrzszkolny system 
oceniania. 
27.3. Uczeń dochodzi swoich praw przedstawiając wniosek osobiście lub za 
pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów) nauczycielowi, wychowawcy, dyrektorowi 
gimnazjum. W uzasadnionych przypadkach praw ucznia broni wizytator do spraw 
przestrzegania praw dziecka Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
27.4. Obowiązujące w szkole kryteria identyfikacji uczniów szczególnie uzdolnionych : 

1. Informacja od ucznia, rodzica o dotychczasowych osiągnięciach w dziedzinach 
szkolnych i pozaszkolnych, w okresie poprzedzającym naukę w gimnazjum. 

2. Ankietowanie przez nauczycieli ucznia według następujących punktów: 

 czy chętnie się uczy, 

 czy ma dobrą pamięć, 

 czy jest dociekliwy i ciekawy, 

 czy stawia sobie nowe wyzwania i wyszukuje problemy do rozwiązania, 

 czy ma żywą i twórczą wyobraźnię, 

 czy jest kreatywny, 

 czy jest samodzielny w pracy, 

 czy stawia sobie wysokie wymagania, 

 czy wyróżnia się dużym potencjałem intelektualnym i zainteresowaniem w 
wybranych przez siebie dziedzinach wiedzy, 

 czy dla rozwijania swych pasji poświęca wolny czas i wykazuje się pracą?  
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3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną celem zdiagnozowania    
uzdolnień. 

27.5. Formy pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym: 
a) Indywidualne : 
Na lekcjach 

 samodzielna praca ucznia nad zagadnieniami wykraczającymi poza program 
nauczania, wskazanymi przez nauczyciela ( uczeń pracuje w oparciu o przygotowane 
dla niego karty pracy, źródła wiedzy ) 

 indywidualizacja pracy na lekcjach poprzez : referaty, asystenturę, rozwiązywanie 
trudniejszych problemów w ramach omawianego zagadnienia, dodatkowe prace 
domowe lub prace długoterminowe, 

 samodzielne opracowywanie zagadnień i prowadzenie zajęć dla kolegów ( na forum  
      szkoły lub poza nią ), 

 indywidualizacja nauczania poprzez realizację zadań o charakterze 
interdyscyplinarnym (np. wykonywanie prezentacji multimedialnych, realizowanie 
projektów ), 

 indywidualny tok nauki, 
Poza lekcjami 

 patronat indywidualny ( opieka licealistów), 

 objęcie ucznia systemem stypendialnym, 

 zachęcanie ucznia do samodzielnego uczestnictwa w wydarzeniach pozaszkolnych, 
np. odczytach, wystawach, koncertach, obozach naukowych, przeglądach, 
spotkaniach z pracownikami naukowymi. 

b) grupowe: 

 przedmiotowe i interdyscyplinarne koła zainteresowań, 

 sponsorowane koła zainteresowań 
27.6. Promocja osiągnięć uczniów szczególnie uzdolnionych:     

 informowanie na bieżąco społeczności szkolnej o sukcesach ich kolegów na apelach, 

 publikowanie nazwisk laureatów konkursów w szkolnej gablocie i gazetce, lokalnej  
      prasie, 

 prezentacja dorobku uczniów podczas spotkań z rodzicami, 

 występy laureatów konkursów, olimpiad na imprezach organizowanych przez 
      lokalny samorząd, 

 wpis do kroniki szkolnej, 

 zorganizowanie- w miarę możliwości- bezpłatnej wycieczki, 

 nominowanie do stypendium. 
27.7. Gimnazjum zapewnia uczniom doradztwo związane z wyborem dalszego kierunku 
kształcenia poprzez: 

1) organizację zajęć poświęconych przygotowaniu do dokonania wyboru szkoły i 
kierunku kształcenia, przeprowadzanych przez uprawnionego nauczyciela i 
pedagoga szkolnego, 

2) tematykę lekcji wychowawczych w klasie III gimnazjum poświęconą właściwemu 
wyborowi dalszego kierunku kształcenia, 

3) gromadzenie materiałów dotyczących sieci szkół ponadgimnazjalnych woj. 
wielkopolskiego, 

4) udostępnianie tych materiałów wszystkim uczniom klas III gimnazjum, 
5) organizację spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, 
6) organizację spotkań z absolwentami Gimnazjum w Sławsku poświęconych ich 

spostrzeżeniom i refleksjom, co do własnego wyboru szkoły, 
7) informowanie uczniów i rodziców o kryteriach oraz terminach naboru do szkół 
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ponadgimnazjalnych, 
8) organizację indywidualnych konsultacji z pedagogiem szkolnym, poświęconych 

doradztwu związanego z wyborem dalszego kierunku kształcenia. 
 

§ 28 
 

28.1. Uczeń ma obowiązek: 
1) Przestrzegać ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

 a) odnosić się z szacunkiem do wszystkich członków społeczności szkolnej, szanować 
 ich godność osobistą, odrębność i pracę, 
 b) przestrzegać form kulturalnego zachowania w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 
 innych pracowników gimnazjum, 

c) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności, 
 d) nie zakłócać ładu w gimnazjum, a przerwy międzylekcyjne spędzać w formie 
 nieuciążliwej dla innych osób, 
 e) dbać o mienie szkolne, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia naprawić albo 
 zrekompensować wyrządzoną szkodę, 
 f) stosować się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły w sprawach 
 dotyczących zachowania bezpieczeństwa, 
 g) szanować godność, poglądy i przekonania innych ludzi, 
 h) nie stosować przezwisk wobec osób, którym to przeszkadza, 
 i) respektować prawo każdego człowieka do nietykalności fizycznej i bezpieczeństwa 
 psychicznego, 
 j) nie stosować wulgaryzmów. 

2) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 
organizowanych przez szkołę (nieobecność nie zwalnia ucznia z systematycznej 
nauki), 

3) Przestrzegać punktualności, 
4) Przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji: 

 a) uzupełniać braki w wiedzy i umiejętnościach wynikających z absencji zgodnie z 
 P.S.O. na poszczególnych przedmiotach, 
 b) nie przeszkadzać w prowadzeniu lekcji głośnymi rozmowami, korzystaniem z 
 urządzeń elektronicznych, 
 c) nie spożywać posiłków oraz napojów, nie żuć gumy podczas prowadzenia lekcji,  
 d) samodzielnie odrabiać prace domowe, nosić podręczniki i przybory szkolne, strój 
 sportowy (ich brak należy zgłaszać przed zajęciami edukacyjnymi), za nieprzestrzeganie 
 uczeń ponosi karę zgodnie z & 45 pkt 45.2 W.S.O., 
 e) starannie prowadzić zeszyty, zgodnie z wymogami nauczyciela zawartymi w P.S.O., 
 f) sumiennie wykonywać przydzielone zadania oraz współdziałać z zespołem klasowym 
 na rzecz osiągania jak najlepszych wyników w nauce, 
 g) przebywać w klasie w czasie lekcji (w uzasadnionych przypadkach może opuścić 
 klasę za   zgoda nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy klasy), 
 h) dostarczyć pisemne oświadczenia od rodziców o uczęszczaniu na religię lub o   
       nieuczęszczanie na zajęcia WDŻ  

5) Rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach szkolnych odbywa się przynajmniej 
jeden raz w tygodniu. Obowiązek ten spoczywa na wychowawcy klasy. 

 a) rodzice ucznia zobowiązani są do usprawiedliwiania jego nieobecności na zajęciach 
 szkolnych na zasadach określonych przez regulamin (w ciągu 1 tygodnia od powrotu 
 ucznia do szkoły), po tym terminie nieobecności nie będą usprawiedliwiane, 
 b) za nieobecności nieusprawiedliwione uczeń ponosi kare zgodnie z § 42 pkt 3 tabela     
           zachowania negatywne W.S.O., 
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 c) podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest osobisty kontakt rodzica 
 (prawnego opiekuna) z wychowawcą klasy, usprawiedliwienia sporządzane na piśmie w 
 zeszycie usprawiedliwień, zaświadczenia lekarskie lub zaświadczenie z urzędu ze 
 wskazaniem imienia i nazwiska ucznia oraz przyczyny nieobecności,  
 d) usprawiedliwienie pisemne powinno zawierać: datę usprawiedliwionej nieobecności, 
 jej wymiar (w dniach lub godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć), 
 przyczynę, wyraźny podpis jednego z rodziców, 
 e) pojedyncze godziny ucznia na zajęciach w danym dniu nie mogą być przez rodziców 
 usprawiedliwiane (nie dotyczy pierwszej i ostatniej godziny lekcyjnej, jeśli przedłoży 
 zwolnienie). Dopuszczalne jest usprawiedliwienie, jeśli uczeń na ten czas został 
 osobiście przez rodzica odebrany ze szkoły lub wcześniej przedstawił pisemną prośbę 
 rodziców o zwolnienie ze wskazanych godzin., 
 f) wychowawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych 
 opiekunów) ucznia o każdorazowym przypadku wagarów, 
 g) ucznia z zajęć może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń 
 chce się zwolnić, zwolnienie następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
 ucznia (osobisty lub pisemny), 
 h) zwolnienie ucznia z ostatniej godziny wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną 
 klauzulę o zwolnienie do domu, w przeciwnym wypadku traktuje sie je jako zwolnienie 
 z ćwiczeń z obecnością na lekcji, 
 i) uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię przebywają podczas lekcji w świetlicy 
 szkolnej lub idą (wyłącznie na pisemną prośbę rodziców) do domu (dotyczy to tylko 
 pierwszej i ostatniej lekcji), 
 j) spóźnienie na zajęcia spowodowane wypadkiem losowym niezależnym od ucznia 
 mogą być usprawiedliwiane po przedstawieniu wyjaśnienia na piśmie sporządzonym 
 przez rodziców (dostarczonych w dniu spóźnienia), 
 k) za nieusprawiedliwione spóźnienie uczeń ponosi karę zgodnie z  § 42 pkt 2 tabela  
           zachowania negatywne W.S.O.   

6) Aktywnie uczestniczyć w zajęciach, rozwijać swoje umiejętności, 
7) Dbać o higienę osobistą, czysty i estetyczny wygląd. Strój ucznia gimnazjum 

przedstawia się następująco: 
a) strój codzienny: 

- dowolny, ale schludny i skromny, 
 b) strój sportowy: 

 - dla dziewczynek: biała koszulka z krótkimi rękawami, granatowe lub czarne getry 
do połowy uda (lub granatowe lub czarne spodnie dresowe), czarne lub granatowe 
tenisówki, 
 - dla chłopców: biała koszulka z krótkim rękawem, granatowe lub czarne spodenki 
lub spodnie dresowe, granatowe lub czarne tenisówki, 

 c) strój galowy: 
  - dla dziewczynek: biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka przynajmniej do    
   połowy uda, czarne lub granatowe buty,  

   - dla chłopców: biała koszula, granatowe lub czarne spodnie, granatowe lub czarne   
            buty, 

d) uczniowie są zobowiązani do noszenia jednolitego stroju: 
- galowego w dniach: rozpoczęcia roku szkolnego, zakończenia roku szkolnego, w czasie 
uroczystości patriotycznych i religijnych. 
- sportowego w dniach: pierwszy dzień wiosny, dzień dziecka i dzień sportu, na 
wszystkich zajęciach wychowania fizycznego, 
- w pozostałe dni obowiązuje strój dowolny. 
8) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz kolegów, a w szczególności: 



 30 

 a) przebywać na terenie gimnazjum, w miejscach wyznaczonych w czasie zajęć i przerw, 
 zgodnie z planem lekcji na dany dzień, 
 b) nie opuszczać samowolnie terenu szkoły, 
 c) korzystać z urządzeń i obiektów gimnazjum wyłącznie za zgodą i pod opieką 
 nauczyciela, 
 d) nie korzystać z uszkodzonych urządzeń i powiadomić o zaistniałym stanie 
 odpowiedniego nauczyciela, 
 e) wykonywać wszystkie polecenia pracowników gimnazjum wynikające z przepisów 
 bhp i p. poż., 
 f) informować o wszystkich nieprawidłowościach lub wypadkach nauczyciela 
 dyżurującego albo innego najbliżej znajdującego się pracownika szkoły, 
 g) nie wszczynać bójek z kolegami i nie rozstrzygać sporów przy użyciu siły, 
 h) nie palić papierosów, nie pic alkoholu, nie używać środków odurzających, 
 i) ustawiać się po dzwonku na lekcje w wyznaczonym miejscu. 

8) szanować wolność i godność drugiego człowieka, 
9) dbać o mienie cudze i własne, 
10) chronić środowisko naturalne przez: 

 a) właściwe odnoszenie się do zwierząt, 
 b) poszanowanie przyrody(m. in. wokół szkoły i poza nią). 

11) godnie reprezentować gimnazjum, dbać o jego dobre imię, kultywować ceremoniał, 
przestrzegać zaleceń i zarządzeń wewnątrzszkolnych. 

28.2. Uczniowi nie wolno: 
1) używać w czasie lekcji i uroczystości szkolnych telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych rejestrujących i odtwarzających dźwięk lub obraz 
(urządzenia te powinny być schowane i wyłączone), 

2) dokonywać rejestracji dźwięku lub obrazu na terenie gimnazjum również w czasie 
przerw, 

3) umieszczać w środkach masowego przekazu (w tym w Internecie) informacji, zdjęć i 
filmów dotyczących uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Odbywać się 
to może tylko za zgodą dyrektora i osób będących przedmiotem tych działań, 

4) nauczyciel  ma prawo odebrać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne, 
gdy uczeń używa ich w czasie lekcji i uroczystości szkolnych i przekazać w depozyt 
dyrektorowi do momentu odbioru urządzenia przez rodzica (prawnego opiekuna) 
ucznia, 

5) uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych na terenie gimnazjum podczas przerw (z uwzględnieniem pkt. 1-2).    

 
§ 29 

 
29.1. Uczniowie (grupa uczniów, zespół klasowy) mogą być nagradzani, w zależności od 
możliwości finansowych szkoły za: 

1) wzorową postawę i wyróżniające wyniki w nauce, 
2) udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i tematycznych organizowanych 

w szkole i poza nią oraz w zawodach sportowych, 
3) godne reprezentowanie gimnazjum, 
4) wzorowa frekwencję, 
5) dzielność i odwagę. 

29.2. Formy nagradzania: 
1) pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów gimnazjum, 
2) dyplom uznania, 
3) list pochwalny do rodziców, 
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4) nagrody książkowe lub rzeczowe, 
5) świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 

 
& 30 

 
30.1. Uczeń może być karany za łamanie postanowień statutu gimnazjum, a w 
szczególności: 

1) zachowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, 
2) umyślne spowodowanie strat materialnych w budynku gimnazjum i na zewnątrz, 
3) działanie szkodzące swojemu zdrowiu i rówieśników (m. in. palenie papierosów, 

spożywanie alkoholu). 
30.2. Przewiduje się następujące kary: 

1) upomnienie przez nauczyciela lub wychowawcę wobec klasy, 
2) upomnienie dyrektora gimnazjum, 
3) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej, 
4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia, 
5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, 
6) przeniesienie do równoległej klasy. 

30.3. Dyrektor gimnazjum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu 
opinii Samorządu Uczniowskiego, może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o 
przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadkach szczególnie rażącego łamania 
postanowień statutu, a szczególnie: 

1) zachowań powodujących zagrożenie utraty zdrowia lub życia poszkodowanych, 
2) działań wywierających szczególnie szkodliwy wpływ na uczniów, 
3) czynów zagrożonych karami kodeksu karnego, 
4) umieszczania w środkach masowego przekazu (Internecie) informacji, zdjęć i 

filmów dotyczących uczniów, nauczycieli i innych pracowników gimnazjum bez ich 
wiedzy.  

30.4. O zastosowanych karach wychowawca informuje rodziców (pisemnie). 
30.5. Od zastosowanej wobec ucznia kary przysługuje w terminie 3 dni prawo odwołania 
do dyrektora gimnazjum przez ukaranego ucznia lub jego rodziców. Dyrektor udziela 
odpowiedzi w ciągu 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna. Jeśli kwestionowana jest kara 
wymierzona przez dyrektora gimnazjum sprawę rozpatruje i decyzje podejmuje rada 
pedagogiczna. Decyzja rady jest ostateczna. 
30.6. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby – nie dłuższy niż pół roku – po 
uzyskaniu poręczenia wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Pedagogicznej. 
 
 
 
 
 
 

Rozdział VII 
 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
 

§ 31 

CELE WSO 
 
31.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 
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przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania 
oraz formułowaniu oceny. 

 

32.2.   WSO ma na celu: 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie, 
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia, 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

                                         WYMAGANIA EDUKACYJNE 

§ 32 
 
32.1. Nauczyciele  na pierwszych zajęciach edukacyjnych we wrześniu, informują uczniów i 
fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym klasy w postaci tematu lekcji o : 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania (PSO), 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych o których mowa 
w § 40 

4) Rodzice zostają zapoznani z PSO poprzez pisemną informację podaną do zeszytu 
przedmiotowego ucznia. Fakt zapoznania się z PSO poświadczają podpisem w dolnej 
części informacji PSO. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się, przechowuje 
nauczyciel w swojej dokumentacji. 

 
32.2.   Dodatkowo istnieje możliwość zapoznania się z PSO w bibliotece szkolnej. 

§ 33 

33.1. Nauczyciel jest zobowiązany  na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym  poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o 
których mowa w § 32 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

 
33.2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia i w oparciu o 
indywidualny program edukacyjny. 
 
33.3.Szczegółowe zasady oceniania uczniów, o których mowa w punktach 1 i 2 reguluje  
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33.4.  Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, informatyki, techniki, 
muzyki, zajęć artystycznych i technicznych  należy przede wszystkim brać pod uwagę 
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 
tych zajęć. 
 
33.5.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych, informatyki  na podstawie opinii o ograniczonych 
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, 
na czas określony w tej opinii. 
 
33.6.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej 
oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony – zwolniona „ 

§ 34 

34.1.  Pisemny wykaz wymagań edukacyjnych, sposobów i częstotliwości ich sprawdzania 
sporządzony przez nauczycieli wszystkich przedmiotów stanowi załącznik do WSO 
Gimnazjum w Sławsku.  

OCENA Z PRZEDMIOTÓW 

§ 35 

35.1.   Ustala się następujące formy oceniania: 
1) odpowiedzi ustne (z miejsca lub przy tablicy) i kartkówki - przeprowadza się bez 

zapowiedzi z maksymalnie 3 ostatnich lekcji, czas trwania kartkówki wynosi 
maksymalnie15 minut, 

2) sprawdziany, testy i prace kontrolne - muszą być przeprowadzone z co najmniej 
jednotygodniową zapowiedzią i jedną lekcją powtórzeniową, nauczyciel określa 
zakres materiału, czas trwania 45 minut (lub 90 minut – dot. testów 
humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego). Nauczyciel podczas każdego 
sprawdzianu, testu, pracy klasowej podaje uczniom punktację oraz liczbę punktów 
wymaganą do uzyskania określonej oceny (ww. prace bez przygotowanej punktacji 
nie mogą być przeprowadzane), 

3) samodzielna praca i aktywność uczniów na lekcji, 
4) prace domowe - obowiązkowe i nieobowiązkowe (za niewłaściwe wykonanie nie 

stawia się oceny niedostatecznej), 
5) udział uczniów w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych, 
6) projekty uczniowskie – wykonywane indywidualnie lub zespołowo w określonym 

przez nauczyciela czasie, mogą być obowiązkowe lub dodatkowe, 
7) ćwiczenia uczniowskie – wykonywane indywidualnie lub grupowo. 

 

                                                                    § 36 
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36.1. Ustala się następujące zasady oceniania: 
   1.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów): 
       a) bieżące oceny cząstkowe są wpisywane przez nauczyciela do zeszytu  
           przedmiotowego, 

   b) uczeń nie zabiera poprawionej i ocenionej przez nauczyciela pracy                             
       pisemnej do domu, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i           

                  jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą na swoją prośbę otrzymać do  
                  wglądu tylko w  szkole. 
 
36.2.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel         

      ustalający ocenę uzasadnia ją słownie lub pisemnie. 
 

 36.3.  Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia i oddania prac kontrolnych w         
       terminie: 
       a)   2 tygodni - język polski (prace klasowe), 

b) 1 tygodnia - język polski (pozostałe prace) oraz inne przedmioty. 
Opóźnienie tego terminu dopuszczalne jest tylko w uzasadnionych  przypadkach, np. ze 
względu na chorobę nauczyciela. 
 

36.4. Samodzielna praca i aktywność ucznia na lekcji jest nagradzana „+" stawianym 
     w dzienniku. Zdobycie odpowiedniej ilości „+" daje ocenę bardzo dobrą: 
           a)   5 „+" z przedmiotów, które są co najmniej 4 razy w tygodniu, 

    b)   3 „+" z pozostałych przedmiotów. 
 

36.5. W tygodniu nie mogą być więcej niż trzy (3) sprawdziany (testy, prace  klasowe) 
            i jeden (1)dziennie, 
 
36.6. Nie przeprowadza się sprawdzianów (testów, prac klasowych) w pierwszym   dniu   
    po  dłuższej przerwie w zajęciach spowodowanej: 

a) feriami zimowymi, 
b) przerwami świątecznymi, 
c) wielodniowymi wycieczkami szkolnymi. 
 

36.7. Nie przeprowadza się sprawdzianów (testów, prac klasowych) w pierwszym 
     dniu po: 

a) większych uroczystościach klasowych i szkolnych, 
b) jednodniowych wycieczkach szkolnych. 
 

36.8. Na uzasadniony wniosek złożony w imieniu klasy przez przewodniczącego,  
     uczniowie mogą zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (zwane „n" klasową) raz w  
     semestrze z przedmiotów odbywających się przynajmniej 2 razy w tygodniu. 
 
36.9. Na uzasadniony wniosek złożony w imieniu klasy przez przewodniczącego w  
    terminie dwóch (2) dni przed zapowiedzianym sprawdzianem (testem, pracą klasową) 
    nauczyciel może go przesunąć, jednak nie dalej niż o tydzień. Każda  klasa może  
    tylko raz (1) w semestrze skorzystać z tego prawa. 
36.10. Każdy uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji, jednak nie więcej niż: 

a) trzy (3) razy w semestrze z przedmiotów, które odbywają się co najmniej 2 razy 
      w tygodniu, 

b) raz  (1) w semestrze z przedmiotów, które odbywają się raz w tygodniu. 
Prawo to nie dotyczy  zapowiedzianych sprawdzianów (testów, prac klasowych). 
Uczeń swoje nieprzygotowanie do lekcji zgłasza na początku zajęć bez konieczności 
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podania przyczyny.  Fakt nieprzygotowania do lekcji nauczyciel odnotowuje w dzienniku. 
 
36.11.  Korzystanie z niedozwolonej pomocy (ściągi, podpowiedzi) w trakcie sprawdzianu   
(testu, pracy klasowej) jest karane: 
a) obniżeniem oceny końcowej przy pierwszym przewinieniu, 
b) otrzymaniem oceny niedostatecznej przy drugim przewinieniu. 

 
36.12. Każdy uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości spowodowanych     
przynajmniej jednotygodniową (1) nieobecnością na zajęciach dydaktycznych w  ciągu 
trzech (3) dni po powrocie do szkoły. Krótsza od tygodnia nieobecność nie zwalnia ucznia z 
obowiązku przygotowania się do lekcji. 
 
36.13. Uczeń, który z przyczyn losowych  nie może napisać sprawdzianu (testu, pracy 
klasowej) z całą klasą,  powinien to uczynić w terminie dwóch  (2) tygodni od daty powrotu 
do szkoły, w miejscu i terminie określonym przez nauczyciela. 

                                                                       

                                                                             § 37 

37.1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne z zajęć edukacyjnych 
ustala się w stopniach wg następującej skali:  

1) stopień celujący              -  6 
2) stopień bardzo dobry     -  5 
3) stopień dobry                  -  4 
4) stopień dostateczny        - 3 
5) stopień dopuszczający   -  2 
6) stopień niedostateczny   - 1 
 

37.2. Dopuszcza się możliwość stosowania cząstkowych („+", „-") ocen bieżących i 
klasyfikacyjnych śródrocznych z wyjątkiem oceny celującej. 

§ 38 

38.1. Ustala się, że prace pisemne są punktowane i oceniane według następującej skali: 
1) 0 - 35% pkt.       -  ocena niedostateczna  (1) 
2) 36 - 50% pkt.       -  ocena dopuszczająca  (2) 
3) 51 - 75% pkt.         - ocena dostateczna    (3) 
4) 76 - 90% pkt.       – ocena dobra   (4)                                   

5) 91 - 100% pkt.     -   ocena bardzo dobra (5) 
6) 100% + zad. dod. -  ocena celująca (6)     

 
                                                                         § 39 
 
39.1 O przewidywanych półrocznych i rocznych ( końcowych ) ocenach z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych nauczyciele informują uczniów i 
rodziców poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego o przewidywanych dla niego 
ocenach klasyfikacyjnych w terminie trzech tygodni, a przypadku ocen 
niedostatecznych - na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej.  
                                                        
                                                                          § 40 
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WARUNKI UZYSKANIA WYŻSZEJ OD PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ 

OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH 

 
 

40.1 O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej nie ma prawa 
ubiegać się uczeń jeżeli: 
1. unikał bieżącej kontroli wiedzy i umiejętności ( nieusprawiedliwione nieobecności na 
wcześniej zapowiadanych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności ), 
2. podczas pisemnej kontroli wiedzy i umiejętności niejednokrotnie korzystał z 
niedozwolonych form pomocy, 
3. nie starał się poprawić ocen na bieżąco w terminach przewidywanych w PSO, 
4. w trakcie całego roku szkolnego przejawiał bierną postawę oraz lekceważący stosunek 
wobec tych zajęć i nauczyciela, 
5. nie korzystał z pomocy proponowanej przez szkołę, np. zajęcia wyrównawcze, 
6. ma co najmniej poprawną ocenę z zachowania, 
7. 75% uzyskanych ocen jest takich jak ocena, o którą wnioskuje uczeń / jego rodzic. 
 
TRYB   
40.2 Uczeń ( lub jego rodzice/prawni opiekunowie ) w terminie do 2 dni po 
poinformowaniu przez nauczyciela uczącego o ocenie rocznej zgłaszają pisemną prośbę 
do wychowawcy klasy o umożliwienie uzyskania oceny rocznej wyższej niż 
przewidywana, a wychowawca informuje o tym nauczyciela przedmiotu. 
40.3 Zespół przedmiotowy sprawdza, czy uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej 
oceny i jeśli spełnia, to przeprowadza sprawdzian wiadomości obejmujący roczny zakres 
z danego przedmiotu zgodnie z wymaganiami na określoną ocenę. 
40.4 Sprawdzian przeprowadza się nie później niż 7 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem rady pedagogicznej. 
40.5 Uczeń pisze sprawdzian w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia 
edukacyjne w formie ustalonej przez zespół przedmiotowy. 
40.6 Informacje o wyniku poprawionego sprawdzianu nauczyciel przekazuje uczniowi 
na drugi dzień, co uczeń potwierdza podpisem na pracy pisemnej. 
40.7 Rodzice ucznia mają obowiązek zapoznać się z wynikiem sprawdzianu pisemnego 
i potwierdzić podpisem najpóźniej na dzień przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym 
rady pedagogicznej. 
40.8 Niezaliczenie sprawdzianu lub napisanie go na niższy stopień od tego, o który 
ubiegał się uczeń/ rodzic powoduje podtrzymanie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej. 
40.9 Nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego wynik sprawdzianu jako ocenę 
cząstkową. 
40.10 W przypadku zaliczenia sprawdzianu nauczyciel poprawia w dzienniku 
lekcyjnym ( czerwonym kolorem ) ocenę. 
40.11 Wystawiona w tym trybie ocena jest ostateczna. 
 
  
                                                                               
               

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z ZABURZENIAMI 
I ODCHYLENIAMI ROZWOJOWYMI LUB Z SPECYFICZNYMI 

TRUDNOŚCIAMI W UCZENU SIĘ 
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§ 41 
 
41.1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia odbywa się na podstawie tego orzeczenia i 
w oparciu o indywidualny program edukacyjny. 
 
41.2. Nauczyciel po zapoznaniu się z opinią ucznia wydaną przez poradnię psychologiczno 
– pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną uczestniczy w redagowaniu „Dokumentu 
dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
ucznia”, uwzględniających zalecenia zawarte w ww. opinii. 
 
41.3. W zależności od rodzaju zaburzeń i specyficznych trudności ucznia stosuje się 
następujące warunki i sposób oceniania: 

1)  wydłużenie limitu  czasu na pisanie sprawdzianów, bądź zmniejszenie ilości zadań 
lub skali trudności, 
2) udzielanie  dodatkowych wskazówek w trakcie wykonywania zadań lub na życzenie 
ucznia po lekcjach, 
3) uwzględnianie  włożonego wysiłku, a nie tylko uzyskanego efektu, ocena powinna 
dotyczyć przede wszystkim  poprawności wypowiedzi ustnych i strony merytorycznej 
prac pisemnych, 
4) uznanie każdego innego sposobu  rozwiązania zadania z pełnym uzasadnieniem i 
opisem, 
5) w obliczeniach uznanie błędów graficznych lub drobnych błędów rachunkowych, 
6) nie obniżanie ocen za nieczytelne pismo, 
7) ograniczenie ilości i długości tekstów pisanych ze słuchu, 
8) egzekwowanie wiedzy z różnych przedmiotów przede wszystkim ustnie, 
9) wskazane jest zastąpienie sprawdzianów pisemnych z niektórych partii materiału 
sprawdzianami ustnymi lub testami wyboru,  
10) w niektórych wypadkach zezwolenie na korzystanie z dodatkowych pomocy 
dydaktycznych (słowników, map, kalkulatorów), 
11) zezwolenie na wykonanie pracy domowej za pomocą komputera, 
12) częste sprawdzanie prac pisemnych, a błędy traktowane jako ważny element pracy 
domowej, pracy ze słownikiem, korzystanie z zasad i reguł ortograficznych, 
13) przygotowywanie dodatkowych  materiałów  pisemnych dla ucznia, np. karty pracy. 

 
                                                              § 42  
 
42.1. Ustala się następujące zasady poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu       
(testu, pracy klasowej): 

1)  poprawa oceny niedostatecznej jest nieobowiązkowa, 
2) uczeń może tylko raz poprawić ocenę niedostateczną w terminie i miejscu 
wyznaczonym przez nauczyciela, 
3) w przypadku otrzymania oceny pozytywnej z poprawy, ocenę tę nauczyciel wpisuje 

obok oceny niedostatecznej w dzienniku, 
4) w przypadku niepoprawienia oceny niedostatecznej nauczyciel zaznacza w 

dzienniku ten fakt dopisując do oceny  literę „N". 
                                                 

OCENA Z ZACHOWANIA 

§ 43 
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43.1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, informuje uczniów na godzinie 
wychowawczej oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu rodziców we 
wrześniu, w formie ustnej, o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny z zachowania.  

1. Fakt przekazania rodzicom / prawnym opiekunom tych informacji wychowawca 
odnotowuje w porządku zebrania w dzienniku lekcyjnym, a rodzic potwierdza 
własnoręcznym podpisem na liście obecności. Uczeń potwierdza podpisem w zeszycie 
informacji o uczniach danej klasy, do której  uczęszcza. 

2. W przypadku nieobecności  na zebraniu, rodzic zobowiązany jest do indywidualnego 
zapoznania się ze sposobem i kryteriami oceniania zachowania, procedurą odwoławczą od 
przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania.  

43.2. Ocena z zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia 
społecznego i norm etycznych, a w szczególności:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 
3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 
4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 
7) okazywanie szacunku innym osobom.  
 

43.3 Kryteria oceny zachowania 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zachowanie wzorowe 

Uczeń, który: 
-ma wzorową postawę, 
-ma nienaganną kulturę osobistą w                  
zachowaniu i słowie, 
-ma estetyczny wygląd zgodny z 
wymaganiami regulaminu szkolnego, 
wykazuje inicjatywę twórczą, 
-angażuje się w życie klasy i szkoły, rozwija 
własne talenty i zainteresowania, 
odpowiedzialnie i wzorowo wywiązuje się z 
powierzonych obowiązków, w pełni 
przestrzega prawa szkolnego, 
-dba o mienie szkoły, ład i porządek, 
-reaguje na zło, 
-nie ulega nałogom, 
-nie ma godzin nieusprawiedliwionych przy 
najwyżej2usprawiedliwionych 
spóźnieniach, 
-wzorowo spełnił zadania związane z 
realizacją projektu edukacyjnego tj. 
pełnił funkcję lidera grupy, 
szczególnie skrupulatnie przestrzegał 
zasad pracy zespołowej, bardzo 



 39 

aktywnie uczestniczył w prezentacji 
projektu, wzorowo wywiązał się z 
terminowości i systematyczności 
wykonywanych prac w grupie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
            Zachowanie bardzo dobre 

 
Uczeń, który: 
-ma wyróżniającą postawę, 
-ma wysoką kulturę osobistą w zachowaniu 
i słowie, 
-ma estetyczny wygląd zewnętrzny zgodny z 
wymaganiami regulaminu szkolnego, 
angażuje się w życie klasy i szkoły, 
-bardzo dobrze wywiązuje się z 
powierzonych obowiązków, rozwija własne 
talenty i zainteresowania, 
-w pełni przestrzega prawa szkolnego, 
-dba o mienie szkoły, ład i porządek, 
reaguje na zło, 
-nie ulega nałogom, 
-ma w szczególnych przypadkach 1 godzinę 
nieusprawiedliwioną lub 2 spóźnienia, 
-bardzo dobrze realizował zadania 
związane z realizacją projektu 
edukacyjnego, przestrzegał 
terminowości i systematyczności 
wykonywania prac w grupie, był 
obecny na konsultacjach oraz w 
czasie prezentacji, a jeśli zdarzyły się 
nieobecności to były spowodowane 
ważnymi przyczynami i zostały 
usprawiedliwione. 
 

           
 
 
 
 
 
                
              Zachowanie dobre 

 
Jest to wyjściowa ocena zachowania. 
Otrzymuje ją uczeń, który: 
-rzetelnie wywiązuje się z obowiązków 
szkolnych, 
-zachowanie nie budzi zastrzeżeń, 
-wyróżnia się kulturą osobistą i kulturą 
słowa, 
-wyróżnia się właściwą postawą wobec 
nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, 
angażuje się w życie klasy, 
-w całości przestrzega regulaminu 
szkolnego a w szczególności przepisów 
dotyczących wyglądu zewnętrznego ucznia, 
-dba o mienie szkoły, 
-reaguje na zło, 
-nie ulega nałogom, 
-ma w szczególnych sytuacjach 2 godziny 
nieusprawiedliwione lub 3 spóźnienia 
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-w sposób poprawny realizował 
zadania związane z projektem 
edukacyjnym, ale nie zawsze 
pracował systematycznie, wymagał 
szczególnego wsparcia, słabo 
wykorzystywał źródła wiedzy lub nie 
uczestniczył w prezentacji projektu. 
 

           
 
 
 
        Zachowanie poprawne 

 
Otrzymuje ją uczeń który: 
-nie zawsze wywiązuje się z powierzonych 
obowiązków, 
-zdarza mu się niszczyć mienie kolegów i 
szkoły, 
-zdarzają mu się uchybienia w kulturalnym 
zachowaniu wobec kolegów, wychowawców 
i dorosłych, 
-nie ulega nałogom, 
-sporadycznie zdarza mu się łamać przepisy 
prawa szkolnego, 
-ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych, 
-nie brał udziału w realizacji projektu 
edukacyjnego bez szczególnie 
uzasadnionego przypadku, na 
podstawie którego mógłby uzyskać 
zgodę dyrektora szkoły o zwolnieniu. 
 

     
 
 
 
 
 
 
      Zachowanie nieodpowiednie 

 
Otrzymuje ją uczeń , który ma: 
-ma lekceważący stosunek do obowiązków 
szkolnych, 
-zachowuje się niekulturalnie( w szkole i 
poza nią ), 
-narusza zasady moralne, 
-nie przestrzega podstawowych zasad 
kultury w relacjach z innymi, 
-nadużywa swoich praw uczniowskich, ma 
demoralizujący wpływ na innych, 
-nie przestrzega prawa szkolnego, w tym 
rażąco łamie przepisy dotyczące estetyki 
wyglądu ucznia, 
-rozmyślnie niszczy mienie szkoły, 
-nie ma szacunku dla zdrowia własnego i 
innych, 
-ulega nałogom lub stosuje używki, 
-przynosi złą sławę klasie i szkole, 
-ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych 
nieobecności. 
 

            
 
 

 
Uczeń, który: 
-rażąco lekceważy obowiązki szkolne, 
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            Zachowanie naganne 

demonstracyjnie łamie zasady regulaminu 
szkolnego, 
-ma rażąco nieestetyczny wygląd, 
-ma demoralizujący wpływ na innych, 
-nie okazuje zainteresowania życiem klasy i 
szkoły, 
-nie przestrzega podstawowych zasad 
kultury w relacjach z innymi ( arogancja, 
wulgarność, agresja ), 
-nadużywa uczniowskich praw, rozmyślnie 
niszczy mienie szkoły, 
-nie ma szacunku dla zdrowia własnego i 
innych, 
-ulega nałogom, stosuje używki, 
wielokrotnie powtarza te same 
przewinienia, przynosi złą sławę klasie i 
szkole, 
-ma konflikt z prawem, ma powyżej 15 
godzin nieusprawiedliwionych, 
-znieważa nauczyciela używając 
wulgaryzmów, przejawia zachowania 
agresywne: słowne i fizyczne. 
 

 
43.4. Ocenę zachowania śródroczną i końcową ustala się według 
następującej skali: 

1) wzorowe, 
2) bardzo dobre, 
3) dobre, 
4) poprawne, 
5) nieodpowiednie, 
6) naganne  
 

43.4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń 
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 
43.5. Ocena zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem  

           punktu 3 i 4, 
     3) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy  
          programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej                  
          szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  
     4) Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę  
         klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo       
        wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy  
        szkoły. 
 
43.6. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 punktów, które w 
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zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może zwiększać lub 
tracić. 
 
43.7. Uczeń   zdobywa   dodatkowe   punkty,   podejmując  działania określone   w 
kryteriach oceny zachowania - zachowania pozytywne. 
 
43.8. Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w 
kryteriach oceny - zachowania negatywne. 
 
43.9. Uwagi o zachowaniu ucznia (pozytywne i negatywne) wpisują poszczególni 
nauczyciele do Zeszytu informacji o uczniu, prowadzonym dla każdej klasy. 
 
43.10. Uczeń uzyskuje ocenę naganną i traci punkty, jeśli popełni w ciągu semestru (roku) 
jeden z poniższych czynów: 

1) kradnie, 
2) zażywa narkotyki, stosuje środki odurzające lub rozprowadza je, 
3) wagaruje (notorycznie), 
4) szantażuje, dokonuje rozbojów, wymuszeń, 
5) wchodzi w konflikt z prawem, 
6) zamieszcza obraźliwe treści i materiały w Internecie bez zgody osób będących   

            przedmiotem tych publikacji, 
      7)  znieważa nauczyciela – Art. 63 KN 

43.11. Uczeń, który otrzymał karę statutową ( co najmniej upomnienie dyrektora szkoły), 
bez względu na ilość zdobytych punktów nie może otrzymać oceny wzorowej i bardzo 
dobrej z zachowania na koniec I semestru – jeżeli karę otrzymał w I semestrze lub na 
koniec roku szkolnego – jeżeli karę otrzymał w II semestrze. 

43.12. Uczeń, który w ciągu semestru odmówił pełnienia zaszczytnych funkcji w klasie lub 
szkole ( fakt ten wychowawca odnotowuje w Zeszycie informacji o zachowaniu ucznia), 
bądź zgromadzi minus 30 lub więcej punktów, bez względu na ilość zdobytych punktów 
dodatnich, nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania na koniec tego semestru lub 
roku szkolnego. Ponadto uczeń musi systematycznie zdobywać punkty za zachowania 
pozytywne, tzn. w jednym semestrze musi zdobyć sumę co najmniej 170 punktów, a w 
drugim odpowiednio więcej. 

43.13. Uczeń ,który w ciągu semestru zgromadzi minus 60 i więcej punktów bez względu 
na ilość zdobytych punktów dodatnich nie może otrzymać oceny bardzo dobrej na koniec 
tego półrocza lub roku szkolnego. 

 43.14. Uczeń traci prawo do oceny wzorowej i bardzo dobrej zachowania, jeśli 

w trakcie wywiązywania się z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego: 
- nie wywiązuje się z przyjętych norm pracy w grupie, 
- nie realizuje przydzielonych zadań w grupie, 
- nie dotrzymuje terminów i systematycznego wykonywania prac w grupie, 
- jest nieobecny na konsultacjach zgodnie z ustalonym harmonogramem 
oraz w czasie prezentacji bez podania szczególnej przyczyny, która jest 
podstawą do usprawiedliwienia.    
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§ 44  

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ OD PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ 
OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA 

Warunki: 

44.1 O ustalenie wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zachowania może 
ubiegać się uczeń, który w trakcie roku szkolnego: 

1. nie został ukarany żadną karą przewidzianą w Statucie szkoły, 

2 nie doprowadził do konfliktu, do rozwiązania którego konieczna była interwencja 
dyrektora szkoły, 

3. nie przejawiał zachowań agresywnych, nie stosował przemocy fizycznej lub nie wszedł w 
konflikt z prawem, 

4. nie opuścił więcej niż 20 godzin bez usprawiedliwienia, 

5. przejawiał działania pozytywne na rzecz klasy lub szkoły. 

Tryb 

6. na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca 
pisemnie(wpis do zeszytu korespondencji z rodzicami ) informuje uczniów i ich rodziców o 
przewidywanych rocznych ocenach z zachowania. 

7. Uczeń, rodzic/prawny opiekun w ciągu 4 dni od momentu otrzymania informacji, składa 
pisemny wniosek do wychowawcy o podwyższenie na określony stopień proponowanej 
rocznej oceny dokumentując spełnienie warunków określonych przez szkołę.  

8. Rozpatrzenie pisemnego wniosku przez wychowawcę i stwierdzenie, czy uczeń spełnił 
wszystkie warunki, o których mowa wyżej oraz kryteria oceniania zachowania, następuje w 
ciągu 2 dni po otrzymaniu pisemnego wniosku, po konsultacji z zespołem wychowawczym 
szkoły. 

9. Jeżeli członkowie zespołu wychowawczego większością głosów zgadzają się na 
podwyższenie oceny zachowania, to wychowawca przekreśla poprzednią ocenę i wpisuje 
nową (kolorem czerwonym ) oraz informuje o tym ucznia i jego rodziców – wpisem do 
zeszytu korespondencji z rodzicami 

10 Brak większości głosów wśród członków zespołu wychowawczego powoduje zachowanie 
poprzedniej oceny wystawionej przez wychowawcę. 

11. Z narady zespołu wychowawczego sporządza się notatkę z uzasadnieniem ustalonej 
oceny- przechowywaną w teczce protokołów zespołu wychowawczego 

12. Uczeń, rodzic/ prawny opiekun ma prawo wglądu do notatki sporządzonej w wyniku 
konsultacji zespołu wychowawczego. 

13.Przewidywana końcowa ocena zachowania może być podwyższona lub obniżona do dnia 
lub w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej na wniosek wychowawcy 
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klasy. 

14. Jeżeli naruszenie zapisów Statutu i Regulaminu Szkoły nastąpi po końcowym 
klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, dyrektor szkoły zwołuje nadzwyczajne 
posiedzenie rady pedagogicznej na wniosek wychowawcy klasy- po uzyskaniu opinii 
uczniów i zespołu nauczycielskiego. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę zmieniającą 
uchwałę klasyfikacyjną. 

Nauczyciel-wychowawca ma obowiązek w terminie nie dłuższym niż 2 dni powiadomić 
ucznia i jego rodziców (poprzez kontakt telefoniczny i bezpośrednie wezwanie rodzica do 
szkoły) o zmianie oceny zachowania. 

 

§45 

45.1.Ustala się następujące rodzaje punktów 
 

 
Lp. 

 
Zachowania pozytywne 

 

Ilość 
punktów 

 
Częstotliwość 

oceny 
 

1. 
Udział w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych, ekologicznych z podziałem na 
szczeble: 
a) szkolne:  
    - udział i uzyskanie co najmniej 50%    
       poprawnych odpowiedzi, 
    - miejsce 1-3; 

 
 
 
 

5 
 

10 

 
 
 
 
 

każdorazowo 
po konkursie 

b) gminne, powiatowe, rejonowe: 
     - udział, 
     - miejsca 1-3 i wyróżnienia; 

 
15 
20 

c) awans do finału wojewódzkiego; 
 

35 

d) zostanie laureatem finału wojewódzkiego. 40 
 

 
2. 

Reprezentowanie szkoły w zawodach 
sportowych – indywidualnie lub w zespole: 
a) za każdą nominację (gminne);  

 
5 

 
 
 
 
 
 

każdorazowo 
po konkursie 

b)  za nominację do międzygminnych; 
 

10 

c)  za awans do finału powiatowego;   
 

15 

d) za zajęcie w finale powiatowym miejsc  I-III; 
 

20 

e) za awans do etapu rejonowego;     
 

25 

 f) za zajęcie w etapie rejonowym I - III miejsca; 
 

30 

g) za awans do etapu wojewódzkiego;   
 

35 
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h) za zajęcie w etapie wojewódzkim I -III   
     miejsca.                                                                      
                                              

 
40 

 
3. 

Pomoc, udział w organizacji imprez szkolnych 
(apele, akademie) 
a) pomoc; 
 

 
 

5 

 
 
 

za każdą imprezę   
b) udział; 
 

10-15 

 
4. 

Pomoc, udział w organizacji imprez na rzecz 
społeczności  
    lokalnej. 
 

 
10-20 

 
za każdą imprezę 

5. 
 
 
 
 

Aktywny udział w pracy samorządu: 
a) klasowego; 

 

 
10 

 
na koniec semestru 

 
 b) szkolnego. 

 
15 
 

 
6. 

 
Pracę na rzecz klasy i szkoły 

 

 
1-10 

 
każdorazowo 

 
7. 

Udział w konkursie ogłoszonym przez 
Dyrektora, SU, Radę Rodziców, itp. 
a) udział 
 

 
 

5 

 
 

każdorazowo 

b) za zajęcie miejsc I-III 
 

10 

 
8. 

Pomoc koleżeńska w nauce na terenie szkoły 
lub poza nią (za potwierdzeniem rodziców lub 
nauczyciela) 
 

 
1-10 

 
na koniec semestru 

9. Udział w organizacjach pozaszkolnych 
potwierdzony 
 

10 na koniec semestru 

10. 100% frekwencja 
 

20 na koniec semestru  

11. Brak godzin nieusprawiedliwionych 
 

10 na koniec semestru 

12. Brak spóźnień 
 

10 na koniec semestru 

13. Praca na rzecz innych, działalność 
charytatywna 

5 na koniec semestru – 
przyznaje nauczyciel – 

opiekun zadań 
14. Dbałość o wystrój sali lekcyjnej 

 
5 na koniec semestru 

15. Aktywne i systematyczne uczestnictwo w 
zajęciach pozalekcyjnych 

5-15 raz w semestrze – 
przyznaje nauczyciel 

prowadzący 
16. Do dyspozycji wychowawcy ( konieczne 

uzasadnienie zapisane w zeszycie informacji o 
 

1-10 
 

raz w semestrze 
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uczniu ) 
17. Do dyspozycji zespołu klasowego                         

 
5 raz w semestrze 

18. Pochwała statutowa 20 
 

każdorazowo 

 
 
Lp. Zachowania negatywne Ilość 

punktów 
Częstotliwość 

oceny 
1. Samowolne wyjście z lekcji 

 
-15 za każdą godzinę 

2. Spóźnienia na zajęcia lekcyjne 
 

-5 za każde spóźninie  

 
3. 

Nieusprawiedliwiona nieobecności na 
pojedynczych lekcjach 
 

 
-10 

 
 

raz w semestrze 
Nieusprawiedliwiony 1 dzień nieobecności 
 

-15 

Nieusprawiedliwione 6 dni w semestrze i 
więcej  

ocena 
naganna 

4. Agresja fizyczna, psychiczna, przemoc 
rówieśnicza, bójki uczniowskie 

-20 za każdy incydent 

5. Brak reakcji na zachowania agresywne 
kolegów 

-10 każdorazowo 

6. Używanie wulgarnych słów, gestów 
 

-10 każdorazowo 

7. Zaśmiecanie otoczenia 
 

- 5 za każdy incydent 

8. Niszczenie mienia szkolnego oraz cudzej 
własności 

-10 każdorazowo 

9. Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do 
pracowników szkoły, kolegów lub innych osób 

-10 każdorazowo 

10. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do 
symboli narodowych i religijnych 

-20 każdorazowo 

11. Niewłaściwe zachowanie podczas apeli, 
uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez 
sportowych 

-10 - 20 każdorazowo 

12. Przeszkadzanie na lekcji 
 

-5 każdorazowo 

13. Fałszowanie dokumentów, podpisów 
 

-25 za każdy incydent 

14. Kłamstwo 
 

-15 każdorazowo 

15. Niewykonanie polecenia nauczyciela 
 

-10 każdorazowo 

16. Nieodpowiedni wygląd ucznia (fryzura, 
makijaż, strój) 
 

-10 każdorazowo 

17. Filmowanie i robienie zdjęć (np. telefonem -20 każdorazowo 
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komórkowym) na terenie szkoły 
 

18. Używanie telefonu komórkowego w czasie 
zajęć lekcyjnych 
 

-10 każdorazowo 

19. Nieprowadzenie zeszytów przedmiotowych, 
brak podręczników i stroju szkolnego 
 

-5 
każdorazowo 

20.  Wychodzenie poza teren szkoły przed 
zajęciami i w czasie przerw 
 

-5 
 

każdorazowo 

21. Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych 
przedmiotów 

 

 
-5 -10 

 
każdorazowo 

22. Nieobecność na imprezach, uroczystościach i 
akcjach organizowanych przez szkołę 
(nieobecność nie dotyczy dyskotek szkolnych) 
 

 
-5 

 
każdorazowo 

23. Nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie 
między datą rady klasyfikacyjnej a dniem 
zakończenia roku szkolnego 
 

obniżenie 
oceny o 
jeden 

stopień 

 
za incydent  

24. Za karę statutową 
 
 

30 
punktów 
do kasacji 
włącznie 

 
każdorazowo 

 
 

 

§46 

46.1. Ustala się następującą punktację ocen z zachowania: 
1) wzorowe 200 i więcej pkt. 
2) bardzo dobre 199 - 180 pkt. 
3) dobre 179 - 130 pkt. 
4) poprawne 129 - 80 pkt. 
5) nieodpowiednie 79 - 40 pkt. 
6) naganne 39 i mniej pkt. 

 

§47 

47.1. Ustala się następujący tryb i zasady ustalania oceny zachowania: 
1) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w końcu każdego semestru po 

uzyskaniu opinii zespołu uczniowskiego swojej klasy , zespołu nauczycielskiego i 
samooceny ucznia. 

2) Ocenę końcoworoczną zachowania ustala się jako średnią punktów z dwóch 
semestrów. Wychowawca raz w miesiącu na godzinie wychowawczej analizuje 
dokumentację dot. zachowania uczniów i wskazuje na postępy uczniów , a także na 
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zachowania nad, którymi uczeń powinien popracować. Rodzice są na bieżąco 
informowani o zachowaniu ucznia poprzez kontakt telefoniczny, wpis do zeszytu 
korespondencji, a także na zebraniach i  konsultacjach indywidualnych. 

3) Wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia o przewidywanej dla 
niego ocenie półrocznej (końcoworocznej) z zachowania trzy (3) tygodnie przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wpisem do zeszytu 
korespondencji z rodzicami. 

4) Obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie rodzica o przewidywanej ocenie 
nagannej  zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej wpisem do zeszytu korespondencji z rodzicami.  

5) Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 
6) Uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od rocznej oceny 

zachowania ustalonej przez wychowawcę, jeśli ocena ta, zdaniem uczniów lub 
zdaniem rodziców (prawnych opiekunów), nie została wystawiona zgodnie z 
procedurą ( o której mowa w punktach 1,2,3, 4). 

7) Pisemne odwołanie od oceny z zachowania wraz z uzasadnieniem, rodzice/ 
opiekunowie ucznia składają u Dyrektora w terminie do siedmiu (7) dni po 
zakończeniu zajęć dydaktycznych. 

8) Dyrektor w terminie do trzech (3) dni po otrzymaniu odwołania powołuje komisję, 
która rozpatruje odwołanie.  

9) Komisja ustala roczną ocenę z zachowania większością głosów, a w przypadku 
równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego komisji. Roczna 
ocena zachowania ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena wystawiona decyzją komisji jest ostateczna.  

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA 

§ 48 

48.1.  Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zajęć edukacyjnych 
ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen 
klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali szkolnej określonej  § 37 punkt 1 i § 
41 punkt 3. 

48.2.  Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w 
terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, na zakończenie I półrocza  zgodnie z 
kalendarzem roku szkolnego. 

48.3. Przed śródrocznym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 
poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych 
opiekunów) poprzez wpis do zeszytu, o przewidywanych dla niego ocenach 
klasyfikacyjnych w terminie trzech tygodni, a przypadku ocen niedostatecznych  - na 
miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  Nauczyciele dodatkowo 
odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Rodzice potwierdzają przyjęcie wiadomości 
podpisem w zeszycie przedmiotowym swego dziecka. 
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                                                                  § 49   
 

49.1. Klasyfikacja końcoworoczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 
ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali 
określonej w § 37 punkt 1 i § 41 punkt 3. 
 
49.2.  Klasyfikację końcową uczniów przeprowadza się w terminie jednego tygodnia przed 
końcem roku szkolnego. 
 
49.3.  Przed końcowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni 
nauczyciele są zobowiązani   poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) 
poprzez wpis do zeszytu przedmiotowego przewidywanych dla niego ocen klasyfikacyjnych 
w terminie trzech tygodni, a w przypadku ocen niedostatecznych  - na miesiąc przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
 
49.4. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (półroczna) może 
być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 52. 
 

§ 50 
 
50.1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawcy klasy w trybie o którym mowa w § 44. 
 
 

§ 51 
 
51.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania. 
 

§ 52 
 

52.1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. jeżeli ze wszystkich zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem § 33 uzyskał 
oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem 
§ 52 ust. 7. 
 
52.2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. l, nie otrzymuje promocji i 
powtarza tę samą klasę. 
 

§ 53 

 
53.1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych, 
poprawkowych i sprawdzających. 
                                                   
                                                                           § 54 
54.1 Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 
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programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu  co 
najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

 
                                          EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 
 
                                                                       § 54 

 
54.1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 
 
54.2. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub 
na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. Wniosek należy złożyć w terminie do 3 dni po klasyfikacyjnym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej. 
 
54.3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki poza szkołą. 
 
54.4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu go z 
uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych 
 
54.5. Komisję egzaminacyjną tworzą: dyrektor szkoły – przewodniczący, nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia edukacyjne, wychowawca klasy.  
 
54.6. Egzamin ma charakter ustny i pisemny, z zastrzeżeniem § 33.  
 
54.7. Egzamin jest protokołowany. Protokół z załączonymi wypowiedziami (pracami) 
pisemnymi ucznia jest do wglądu dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 
 
54.8. Czas trwania egzaminu ustala komisja. 
54.9. W przypadku ustalenia rocznej oceny niedostatecznej w wyniku egzaminu 
klasyfikacyjnego uczeń/rodzic może wystąpić z wnioskiem o egzamin poprawkowy 
najpóźniej w 2 dniu po egzaminie klasyfikacyjnym. 
54.10. W przypadku ustalenia przez nauczyciela rocznej oceny niedostatecznej z zajęć 
edukacyjnych uczeń/rodzic może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie egzaminu 
poprawkowego w terminie do 3 dni po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  
54.11 Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia nie obejmuje 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, 
muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych. Egzamin z tych przedmiotów ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych. 
54.12 Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 
                                             EGZAMIN POPRAWKOWY 
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§ 55 

 
55.1. Uczeń. który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Rada Pedagogiczna 
może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w przypadku: 
a) usprawiedliwionych nieobecności na lekcjach spowodowanych chorobą ucznia, 
b) trudnej sytuacji rodzinnej (patologia, brak opieki), 
c) uczeń nie posiada oceny nagannej z zachowania. 

 
55.2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu 
z plastyki. muzyki. informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin 
powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 
 
55.3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii 
letnich. 
 
55.4. Komisję egzaminacyjną tworzą: dyrektor szkoły - przewodniczący, nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia egzaminacyjne - egzaminujący oraz nauczyciel prowadzący takie 
same lub pokrewne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy jako członkowie komisji. 
 
55.5. Egzamin jest protokołowany. Protokół z załączonymi do niego pracami pisemnymi 
ucznia jest do wglądu dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). 

 

55.6.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę, z zastrzeżeniem ust. 7. 
 
55.7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w 
ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

 
 
                                             SPRAWDZIAN KLASYFIKACYJNY 

 
§ 56 

 
56.1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na wniosek 
ucznia, który nie zgadza się z wystawioną oceną końcową. Wniosek należy złożyć w 
terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych. 
 
56.2. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły, jednak nie później niż pięć (5) dni po 
otrzymaniu pisemnego wniosku. 
 
56.3. Zasady przeprowadzania egzaminu sprawdzającego reguluje § 52 ust.. 2 - 5.  
 
56.4. Uczeń, który nie zaliczył egzaminu sprawdzającego otrzymuje ocenę wcześniej 
ustaloną przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 
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EGZAMIN GIMNAZJALNY 
 

§ 57 
 

57.1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, 
poprawkowego lub sprawdzającego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
określonym przez dyrektora szkoły. 
 
 

§ 58 
 

58.1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 
1) w części pierwszej  - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów 

humanistycznych, 
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, 
3) w części trzeciej  - wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, 
ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej 
„egzaminem gimnazjalnym”.   

 
 

§ 59 
 

59.1. Egzamin gimnazjalny w szkołach dla młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w 
terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

 
 

§ 60 
 

60,1. Organizacje i przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne 
przepisy. 

 
 
 
                                                                               § 61 
 
 

PROJEKT EDUKACYJNY 
 

1) Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 
2) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, 

mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem 
różnorodnych metod. 

3) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych 
treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. 

4) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką 
nauczyciela i obejmuje następujące działania: 

11))  wwyybbrraanniiee  tteemmaattuu  pprroojjeekkttuu  eedduukkaaccyyjjnneeggoo;;  
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22))  ookkrreeśślleenniiee  cceellóóww  pprroojjeekkttuu  eedduukkaaccyyjjnneeggoo  ii  zzaappllaannoowwaanniiee  eettaappóóww  
jjeeggoo  rreeaalliizzaaccjjii;;  

33))  wwyykkoonnaanniiee  zzaappllaannoowwaannyycchh  ddzziiaałłaańń;;  
44))  ppuubblliicczznnee  pprrzzeeddssttaawwiieenniiee  rreezzuullttaattóóww  pprroojjeekkttuu  eedduukkaaccyyjjnneeggoo..  

5) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor 
gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

6) Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu 
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu 
edukacyjnego. 

7) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie 
będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o 
warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 30 września. 

8) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz 
temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia 
gimnazjum. 

9) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział 
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może 
zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Do szczególnych 
przypadków zalicza się: 

- Nieobecność usprawiedliwiona ucznia spowodowana długotrwałą     
chorobą przewlekłą,  
- Nauczanie indywidualne, 
- Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą, 
- Indywidualny tok lub program nauki , 
- oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 

 
10) W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia 

gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale 
ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona””..  

 
 

 
 

Rozdział VIII 
 

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW 
 

§ 61 
 
61.1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów: 
a) samowolnie opuszczających zajęcia edukacyjne, 
b) opuszczających bez zezwolenia budynek szkolny podczas przerw między lekcjami, 
c) przebywających na terenie szkoły poza godzinami zajęć (z wyjątkiem objęcia uczniów 
opieką świetlicową) obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych 
d) w drodze do i ze szkoły (powyższy zapis nie zwalnia szkoły z prowadzenia zajęć z 
wychowania komunikacyjnego oraz troski o maksymalne zabezpieczenie drogi dziecka 
do szkoły oraz podejmowania starań o właściwą organizację ruchu drogowego w 
pobliżu szkoły itp.) 
e) samowolnie oddalających się od klasy w czasie wycieczek, wyjść poza teren szkoły itp. i 
niereagujących na polecenia nauczyciela wzywające do zachowania dyscypliny i 
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bezpieczeństwa. O fakcie samowolnego oddalenia się wychowawca/nauczyciel informuje 
rodzica i dyrektora szkoły. 
61.2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 
      a) dyżury nauczycieli w budynku i na boisku wg grafiku wywieszonego w pokoju  
        nauczycielskim – regulamin dyżurów, 

b) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych 
c) przestrzeganiu regulaminu organizowania wycieczek, 
d) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i przy każdej 

szczególnej okazji, 
e) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

równomiernego rozłożenia zajęć w tygodniu oraz różnorodności zajęć w każdym 
dniu. 

61.3. W przypadku nieobecności nauczyciela zajęcia odbywają się z zastępującym 
nauczycielem, jeśli są to pierwsze lub ostatnie godziny zajęć uczniowie mogą być zwolnieni 
do domu, informacje o zwolnieniu przekazuje się dzień wcześniej. 
61.4. Harmonogram zastępstw sporządza dyrektor szkoły, w szczególnym przypadku 
sekretarz szkoły. 
61.5. Nauczycie, u którego podczas zajęć wydarzył się wypadek, ma obowiązek: 
     a) udzielić uczniowi pierwszej pomocy, 
     b) wezwać pielęgniarkę szkolną, 
     c) w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe, 
     d) zabezpieczyć miejsce wypadku, 
     e) zgłosić wypadek dyrektorowi szkoły. 
     f) nauczyciel nie podaje uczniowi żadnych leków. W przypadku wezwania pogotowia   
         ratunkowego towarzyszy dziecku do czasu przyjazdu rodzica. 
61.6. Dyrektor gimnazjum lub wyznaczona przez niego osoba ma obowiązek: 
 a) powiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 
 b) powiadomić pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego   
      inspektora pracy, 
 c) powołać zespół powypadkowy, 
 d) o wypadku śmiertelnym, ciężkim a także o wypadku zbiorowym zawiadomić  
      bezzwłocznie właściwego prokuratora i kuratora oświaty, 
 e) zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie  
     podejrzenia zatrucia pokarmowego 
 f) zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową  
 g) prowadzić rejestr wypadków uczniów  
 h) omówić na posiedzeniu rady pedagogicznej wyniki analizy wypadków uczniów oraz  
      podjętej działalności zapobiegawczej. 
 
 

Rozdział IX 
 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA GIMNAZJUM Z RODZICAMI 
 

§ 62 
 

62.1Rodzice/opiekunowie prawni współpracują z nauczycielami i wychowawcami w 
realizacji zadań statutowych szkoły poprzez: 

a) udział w pracach Rady Rodziców i klasowych radach rodziców, 
b) systematyczny udział w obowiązkowych zebraniach rodziców, których terminarz 

podaje wychowawca na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, 
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c) współpracę z wychowawcą w rozwiązywaniu problemów dzieci, informowanie 
nieobecności uczniów zgodnie z zasadami WSO, 

d) włączenie się w życie szkoły i klasy poprzez udzielanie pomocy w organizowaniu 
wycieczek, imprez, wyposażeniu klaso – pracowni itp. 

 
 

Rozdział X 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 63 
 

63.1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
63.2. Regulaminy określające działalność organów gimnazjum, jak też wynikające z celów 
i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami 
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 

 
§ 64 

 
64.1. Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

 
§ 65 

 
65.1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
65.2. Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej określają odrębne 
przepisy. 
 

§ 66 
 

66.1. Zmian statutu dokonuje się na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po 
zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców  
 
 


